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ग्रस्तवना. 

इह ख सर्वतो यावदाटोकं दिग्विदिम॑तराटायामवहुविस्तारविसतीभं भूत- 
धाव्रीचक्रवाटे जनुभौजामाव्रजन्मन आगोपाटपामरमनवरतं दुःखपरेपराजाल्य- 
यितानामपि तत्साधनजातजिहासपपूर्वकं निद्निरतिशग्रयुखसाधनप्रतिपित्सूनां 
मानवानां कल्याणाध्वदिदरिपया पररमकारणिकरैः सद् नविगटितकामक्नो धादिदेदा- 
अद्धतकवभैः शखाचारेकपरवणीकृतनिजायुःक्षणलवकाटावयवेर्मदपिभिस्तत्रतच्राखि- „. 
लश्रयःसाधनं धं एवेति राद्धंतेनोद्धोषितमाकरेषु दरीददयते सर्वत्र 1 धर्मधनं 
निमित्तीकृलेव सुगरदीतनामा मगवान् ज्ञेभिनिर्मवारंमे अथातो घञा 
दलारम्भसूत्रेण छत्रान्धर्मजिज्ञातायाममिसुखीछल चोदनारुश्चणोथौ घ्य 
दति धर्मलक्षणद्शकं द्वितीयं सूत्रमसुसूत्रत् 1 तत्र चोदनेति प्रवर्तकरब्दनाम । 
लक्ष्यते ज्ञायतेऽनेनेति लक्षणम्-। यथा -धप्नेन वहिक्ञयत इति वहि्नने लक्षण 
भूमस्तद्द्र्मक्ताने लक्षणं चोदना । उभयं चोदनया सश्ष्यते-अरधैः श्रयःसाधमं 
ञ्योतिश्रोमादि, अनर्थः ग्रयवायसाधन॑ स्येनादि ! तन्न वेदप्रमाणक प्रेयःसाधः 

ज्योतिष्टोमादि धर्म॑ इति सूताः । स्प्रयादयोऽपि धर्म प्रमाणम् । तदुक्तं 

मदुना-- 

स्यतिः खद्दर: यस्य य भिमानः । 

एतच्चतुर्विधं भाः साक्चाद्धम॑स्य रृश्चणम् ॥ इति ॥ 

अन्यत्रापि-- 

वेदविद्धिक्लीत इदि पयु खनो विशेषणम् 1 
4 द्प्वेदपरिल्ाचो धभ इखयकवान्मनुः ॥ 
हदयेनाभिभरुख्येन ज्ञात इत्यादि निर्दिदाय् । 
श्रेयःसाधनमिलयाह सद्रह्यति सुखं मनः (2) ॥ 
वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनं घमं श्खतः । 
ममूक्तमेव श्रुनयः प्रणिष्युधैमलक्षणम्. ॥ इति ४ 
= 

भविष्यपुराणेऽपि-- 

घैः श्रेयः समुद्दिष्टं श्रयोऽस्युदयलश्चणम् । 

सलु पञ्चविधः भक्तो वेदमुः सनातनः ॥ 

अश्व सम्यगयुष्ठानाद्स्वमे ओक्षश्च जायते 1 

ट्टो सखुखेश्वर्यमतुकं ख खगाधिप ॥ इति ॥ 



1 

शरुतिस्सरल्युदितं धर्ममदुतिष्टन्हि मानवः । 

इद कीर्तिमवाप्नोति मेय चादुत्तमं सुखम् ॥ इति ॥ 

श्रीभगवानपि गीतासु धर्ममेव कर्मलब्देनोपदिदेल-- 

कर्मणैव टि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
[= 13 [५ # 

कुरू कर्मैव तस्साच्वं पूर्वे; पूथैतरं छम् ॥ इति ॥ 

शावालोपनिपदि-- 

कुःवेन्नेवेह कमणि जिज्ीविपेच्छत« समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे ॥ 

एतावता प्रमाणजातेन सिद्धा सर्वजनीना धर्मस्याभ्यर्दितताञ्वद्यकता । साम॑ 

धमः श्रौतस्मा्तोभयलक्षणोऽपि कालज्ञानमंतरा नैव सेत्यतीति युगवत्ससा^ 

यनर्तुमासपक्षाहःक्षपाजुसवनयाससुद्रवककाकराटराक्षगटवनिमेषावयवविवेचनपू्वैकं 
तदीयकस्मिचवयवे किमाचरुणीयमिति विवेचनार्धमेवास अ्रथस्यारंमः 1 

नच सर्वत्र प्रसिद्धेषु सवित्तरवित्रेचनगर्भष्ु याज्ञवच्फयहेमाद्िकाटमाधवम- 
न्वादिप्रणीतमहानिवंधेषु जम्रस्पु पिष्ेषणायितः कुतः ग्रकृतय्रथनिवंघनप्र- 

यास इति वाच्यम् 1 इममाक्षेपं मनसि अ॑थग्रगत्रैव॒म॑गखावरणोत्तर-- 

देमाद्विणा माधवस्य विसेधः कारनिर्णये । 

वि ज्ञात्वा ृतास्तेऽतः परस्परविरोधिनः ॥ 

नवीनविदुषां भ्र॑थाः सखुप्रसिद्धमिदं ह्यतः । 
५१ र # अ 

सवेषाश्पिवाक्यानां हेमराद्रेमोधवस्य च ॥ 

विसंवादपरीहारपरि्कारपुरःसखरम् । 

करोमि काठशयडं तु इुक्तम् । एतावता प्रथः पुरातनािलमह 
निवधृश्रण्यह् एवेति तद्वदेवाखिक्कायश्रमः खादतः स्व॑राद्रणीय इति । 

संप्रति प्रक्रातमुद्रणख दुरूढस्याप्यस्य प्राचीनहस्तटिखितच्रिचतुःपुसवः- 

संयोजनेन यावदहुद्धिवलं संस्करणमक्रसम् 1 रोधने चातसंतरा वाक्रेद्- 
द्युपाधिभिर्मदादेवल्लालिमिरतीव सादाय्यमकारि 1 एवं कृतेऽपि प्रयसे दव्यति- 
मांदयानवधानादिना शवातेः पुरुषधर्मत्वात् कचित्स्वलितं माजयंतु दयार 

विद्वांस इति विन्ञापयति-- 

पणरीकयोपाहरक्मणरार्पत्जो 

वासनुदेवरस । 
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श्रीः | 

पुरुषाथवचितामणिः। 
म (0 ् ्---- 

भ्रीमणेक्ञाय नमः 

बह्मविष्णुमहेशानां सर्वषां जगतां प्रभुः । ईश्वये नित्यक्ा- 
खात्मा विभुत्िंजयतेतसाम् ॥ ९ ॥ अत्रेः समुद्धवाद्रामशृष्णसुरि- 
रभूत्छुखात् । आदये इति ख्यातात्तक्नैचाचद्रमा इव ॥ २॥ 
तदात्मजो विष्णुमटः पुरुषा्थप्रभासके । भरंथे चितामणौ काठः 
सम्यण््ञानप्रसिद्धये ॥ ३1 हेमाद्विणा माधवस्य वियेधः काल. 
निर्णये । इति ज्ञात्वा छृतास्तेऽतः परस्परविरोधिनः ॥ ४ ॥ नवी- 
नविदुषां प्रथः खप्रसिद्धमिदं द्यतः । सवेषाखुषिवाक्याणां ठेमा- 
द्रेमाशधरवस्य च ॥५॥ सं विवाद परीहारपरिष्कारपुरस्सरम्। करोति 
कारखंडं तु नत्वा विश्वेश्वरं प्रभुम् ॥ ६ ॥ 

काटद्रैविध्यम् |} तत्र कालो द्विविधः । नित्योऽजन्यञ्च 

काटरक्षणम् । निलयश्च रूपसुक्तं कूसपुश्धंणे-अनादिरेष भगवा- 
न्कारोऽनतोऽजसेऽभरः।सर्वैगत्वार्स्वतत्चत्वात्सवौत्मत्वान्मदेभ्व- 
रः । बरह्माणो वहवोश्द्रा ह्यन्ये नासययणादेयः। एको हि भगवानीशः 
काटः कविरिति स्घृतः । ब्ह्मनारायणेदानां अयाणां प्राकृतो 
ख्यः । प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव च खंभवः । परं बह्म च 
भूतानि बादेवोऽपि शकरः । कलिनैव च सभ्यते रू एव ग्रसते 
युनः । तस्सात्कालात्मकं विभ्वं ख एव पस्मेश्वरः । इति । वि- 
हणुधर्मरोत्तरेऽपि-अनादिनिधनः कालो शद्रः संकर्षणः स्मृतः 
कठनात्सर्वभूतानां स काखः परिक्रीर्तितः । अनादिनिधनत्वेन 
स महान्परमेश्वरः। निमेषादपि सुषयत्वात्सुक्ष्मास्सुक््मतये ह्यति । 
तस्य सूष्ष्मातिसूष्मस्य कास्य परमेष्ठिनः । दुर्विंमाव्या महाभाग 
योगिनामपि सूक्ता । पद्पत्रसदस्नं तु सूच्या वै भिद्यते थथा | 
समकारं तु तद्धिन्नमधुधो मन्यते जनः । कारुकमेण तद्धिन्न 
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सा तस्य द्विज सुष्ष्मता । यदप्येवंविधस्यानादिनिधनश्यापारेच्छ- 
च्रतेवोचिता तथाप्यंतवतीभिः सूयोादित्रदक्रियाभिः परिच्छि- 
ज्रतोपप्ते । तासां क्रियाणां संतानस्य वीर्जाक्करादिसंतानवद्- 
नादंत॑त्वाद्नादिनिधनस्यापि कार्श्य परिच्छेदः संभवती्युकतं 
तन्नैव -तस्य सू्मातिसष्ष्मस्य तथातिमहतो द्विजाः । मानं संख्या 
वुभेक्ञ॑यए ग्रहगल्यदुखारतः 1 इति । तथास्मदादिश्रव्यक्चनिमेषा- 
दिकरिाद्रेण परिच्छेदस्ततरैवोक्तः 1 रष्वक्षरसमा मारा निमेषः 
परिकीतिंतः । अतः सूक्ष्मतरः काटो नोपरभ्यो धगुत्तम 1 नोप- 

सवक्षरादिका- ङभ्यं यथा द्रव्यं सुखुक्षमं परमाणुतः । दो निमेषौ 
सवयवरक्षणम्। चरिज्ञया प्राणो द्राचटटिः स्तः । विनाडिका 
तु घट् प्राणास्तत्षशया नाडिका स्सता । अदोरात्र तु तत्पया 
नित्यमेव प्रकीर्तितम् । तशचन्मुह्तौश्च तथा अहोरात्रेण कीर्ति- 
ताः । तेऽच्र पंचददा श्रोक्ता राम नित्यं दिवाचराः । उन्तयं तु 
थद् काष्ठां कमाद्ाक्रमते रविः । तथा तथा मवेदृद्धि्दिवसस्य 
मह्ासुज । दिवसश्च यथा राम चृद्धिं समधिगच्छति । तद् 
धितमुष्टतीनां तथा बृद्धिः प्रकीतिता । दिनचृद्धिरयथा राम दो- 
पादानिस्तथा तथा ! तदाभितसुहतोनां हानिक्षेया तथा तथा । 
दक्षिणां च यदा कारां कमाद्ाक्रमपे स्विः दिवसस्य तदा हा- 
निक्तव्या तावदेव तु । क्षीयंते तस्य हानौ तु तन्मुहतौस्तथेव 
च । राञ्याधिताश् वते रजिवृद्धिस्तथा तथा । तदा मेषं सद- 
खांद्यस्तलछां चैव प्रफद्यते 1 समरातरिदिवः कारो विषुवच्छब्द- 
चाचकः । इति । एवंच निमेपरूपक्रियाकालेनावच्छिन्ना या सुर्यस्य 
करिया तहयावच्छिन्नः कारुश्ुटिरिति व्यवहारस्य विषयः । एवं 
प्राणनाडिकादिव्यवद्ासय ज्ञेयाः । पष्ठिनाडिकापरिमितः- 
स्यादटोरचस्य जविष्यमुक्तं हेमाद्रौ ब्रह्मसिद्धति-सावनं 

सहयोरात्रवकषणम् । स्यादद्ोरारसुदयादोदयाद्रवेः । रवेलिशस्तु 
राद्यं शस्तिथिखमोग दवः 1 इति । विष्णुधर्मोत्तरे त्वहो- 
राच्रस्य चातुर्विध्यञ्ुक्त-विथिनेकेन दिवसश्च द्रमाने प्रकीर्तिं 

। अहोराेण चैकेन सावनो दिवसः स्तः । (आदित्यभा- 
गभोगेन सोसो दिवस उच्यते) चद्रनक्षचरमोगेन नाक्षत्र दिवसः 
स्मरतः) तिथिमागयोरक्षणं तत्रैव-चद्वाकगत्या काश्य परिच्छेदो 
व द अ । 



चेत्रादिमासरक्षणम् । ३ 

यद् भवेत् । तद्! तयोः भवश्यामि गतिमाधिल निणैयं । भगणेन 
समग्रेण ज्ञेया दादश सशयः । चिशांशश्य तथा राशेभोग इत्य- 
भिधीयते । आदिव्याद्धिपरक्ष्रस्तंभागद्वाद्शकं यदा । चद्वमाः 

स्यात्तदा राम तिथिरिल्यसिधीयते । इति ॥ 

मासब्चतुधी । दिवसस्य चातुर्विध्यात्तन्निष्पाद्यो. मासतो- 

ऽपि चतुर्विधः । तदुक्तं देमाप्नै ञ्योलिस्सिद्धति-प्रथमः 
सावनो मासो दहितीयश्चाद्र उच्यते । नाक्षचस्तु दतीयः स्या- 
त्सोसे मासश्चतु्थ॑कः । दति ! विषणुधर्पोस्रे ऽदि~-यप्रम्यः 
पौणैमास्यंते मास्कराद्तिरिच्यते। राशिपदं तथा सन मासारधन 
व खराय; । भागद्वादराकेतेव तिथ्यां तिथ्यां क्रमेण तु । चंद्रमाः 
छष्णपक्चाते सूर्येण सह युज्यते । संनिकयौदथारसभ्य संनिकप- 
स्तथापरः। चद्वाकयोवुषेमौस्रश्वांद इत्यभिधीयते । सावने चु तथा 
मासि चिरत्सूर्योदयाः स्सताः 1 जादिव्यरािमोगेन सौरो मासः 
अकीरतिंतः। सरवैश्वपरिवरेस्तु नाक्च्नो मास ख्यते । हेमाद्रौ त्रि- 

चादरमासयैविष्यम्। कांडमंडनेन देशव्यवस्यया चद्रमासस्य 
हैधिध्यसुक्छभ् । चाऽपि शुद्धपक्षादिः कप्णपश्चादविवेति च 
द्विधा । इ्ष्णपश्चादिकः मासं नांगीङकुवेवि केचन । येऽपीच्छंति न 

तेषामपीण्े चिध्यस्य दृश्चिगे । वथाच सैसिसयक्ष--अमावास्यया 
माखान्त्संपायादरत्छजेलयमावास्यया हि मासान्त्संपदयंति।पौणै - 
मास्या माखान्त्सपादयादसत्खजंति पौणमास्या भासान्त्छपद्वयं 

तीति । अयमथः गवामयनस्य विद्ृतिर्त्खर्भिणामयनं नाम सम् । 
वच प्रकृतौ प्रतिभासं शरिदास्स्वप्यदहःखु विशतां सोमथागानामनुषठे- 
यत्वान्न कस्याप्यहस्त्यागस्तथा विषतो भाक्त द्वितीयादि मासस्य प्र- 

थममदहस्तयाज्यमिति विधीयते । तथ मासो दरीतः पोणेमार्स्यतो 
वाः घ्राद्य इति प्रूणमासादण् वक्तव्य इति वातिके पूर्णो मासरोऽस्या- 
मितिखाष्डिकेरक्तत्वा्च । अश्वयुचरपष्णपक्चेतु शराद्धं योदिनेदिने । 
इति व्यवहाराच्च । विष्णुधस्नत्तरे-माने सास्तु नाण्मे सधि - 

दातिभिर्दितैः ! पस्तिषेपु मलेषु मासश्चरादिनः स्तः । इति मा- 

नादिमासर- धवे देमाद्रौच ब्रह्मसिद्धान्ते-अमावास्यापरि- 
क्षणम् । च्छि्नो माखः स्याद्राद्यणस्य तु । संक्रांतिपौषै- 

मासीम्यां तथेव सृपयदययोः।इति। एवं सलयपि पक्षौ पूकौपसे युद्छ- 

१ श्रते. २ 'आश्चयुक्. ३ श्राद्धं कार्यः. ४ कार्य. 



कृष्णो मासस्तु ताघुभाविति कोरात् पूर्णिमा तत्वे मलमास्देरसं - 
भवात् शुङ्कप्रतिपदादिद्शौत एव मुख्यश्च मालः।चेघादिराब्द- 
शाद चेजादावेव पंकजादिरब्दवदयोगरूढः; । अत्व नक्षत्रेण 
युक्तः काक इत्यधिकारे सास्िन्पौभमासीति संज्ञायामिति सूजयत 
पाणिनिना साखिन्पौर्णमासीदयनेन पञ्त्तिनिमिततं चि्रादिनक्च्र- 
युक्तपोभैमासीयोमं प्रदद्यं तस्याव्याघ्यतिव्या्िवारणा्थं संक्ञाया- 
मिद्यनेन रूदिः स्वीङृता । तत्र रूख्याः प्रवृत्तिनिभितमुक्तं ज्योति- 
रथे । मेषादरिष्ये सवितरि यो यो मासः प्रपूर्यते चांद्र: । चेत्रा- 
दिविज्ञः पूरतिद्धिस्वेऽधिमासेंऽवययः। इति । तथाच मेषादिश्थसूयौ- 
धिकरणदरतत्वं सति चि्रादिनक्चवयोगयोग्यपोणैमासीयुक्तत्वं 
चेघत्वादिकं चादर चेचादिलक्षणं पर्यवसन्नम्] नन्वेवमपि मेषाकौ- 
धिकरणदर्यौतत्वस्याधिकचैशाखे सत्वाच्े्रलक्षणस्य तत्रति 
व्याप्तिरिति संभाव्यते तर्हि मेप्राकाधिकर्णग्रथमद् शीतत्वे सतीति 
वाच्यमिति न काप्यनुपयत्तिःनन्वेवं-अंल्योपांलयौ चिमे ज्ञेयो फा- 
व्णुनश्च निभो मतः । शेषा मासा द्विमा ज्ञेयाः कृत्तिकादिव्य- 
वस्था । दे दवे चित्राद्विताराणां परिपूणैदुसेगमे 1 मासाश्चेत्रादयो 
जेयाखिकैः पष्ठांलयसक्तमाः । इव्यादीनां हेम्ाद्विमाधवोदादत- 
वचनानां यस्िन्मासे पूर्णिमा चिच्रानक्षनेण युज्यते स चेतरः । 
एवं वेशाखादिषून्ेयं । चित्राविशाखादियोगस्योपलक्षणात् 
चित्रादिश्रल्यासन्नस्वाद्यजुराधादियोगे चे्रवेराखादिसंज्ञा न वि- 
रूप्यते । चेत्रादिधावर्णातानां पंचानां मासानां चिजादिनक्चष्- 
ददं भयोजकं माद्रपदाश्वयुजोस्तु शतभिषक्रेवत्यादिकं चिक 
का्तिंकादिमा्घातानां कृत्तिकादिद्ध्ध॑फाद्णुनस्य पूर्वाफाल्णु- 
न्यादित्रयभिति विवेक इति । माधवस्य विद्याखाद्न्यतरेण नक्ष 
तरेण युक्ता पोणेमासी वेदाख्यादिव्यपदे शभाद । नद्घत्रयोगश्चैक- 
देरोनापि व्यपदेखष्ेतुः 1 तथाच रांकरगीता । जदिपादा्भ- 
मारेण नक्ष्रस्यान्वये दयसे । तिथिस्धैऽपि संयुक्ता विपसतान 
सा पुनः। इत्यादि दैश्राद्धेश्च निर्विषयत्वमित्तिचेन्न । योगिकाश्ो- 
धकत्वेनेव साधकत्वात् संज्ञायामितिसू्रयन्पाणिनिःरूदिशब्दतां 
पुरस्कयोति । यन्तु छृत्तिकारेण पुष्ययोगत्पोपीद्याचुदाहतं तच्छि- 
प्याणां सुखवोधाथे । नायमश्वकणौदिरब्दवत्सवैथा लुत्तावय- 

©| १ स विज्ञेयः. 
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वाथैः कितूद्धिदादिङाव्यवययथाकथंचिदवा्तथधरत्तिनिमित्त इति 
तस्याभिप्राय इति वदतो हेशचाद्वेर्तता्ं एव तात्पर्यात् । एवच 
चांद्रमासे प्व चेषरादिरब्दा मुख्याः सौरादिषु तूक्तपरत्तिनि- 
मित्तामावात् पसिद्धिभराचुधाभावाच्च नेतरादिशब्दा गौणाः । 

माखविरोषस्य कमेविदोवे परास्य । तदाह हेभाद्रौ 
ज्यो तिगौग्यः-सौये मासो विचादादौ यञादौ सावनः 
स्खरतः। आब्दिके पिदश्नाय च चाद्रो भास्लः भास्यते । आव्िके 
सांवत्सरिकसताष्ट्रद्ध । पिवृक्षायं माखिकपाण्मासिकाद्ौ। 
चशब्दादेवकायंऽपि । तथाच पिताद्वहः-दैवे कर्मणि पिन्ये 
च मासश्चांद्रमसः स्थृतः। इति । बरहस्यलिः- स्वेरभ्युदये मानं चं- 
द्रस्य पिवृकमेणि । यज्ञे सावनमिव्याहुराक्षे सर्बव्रतादिषु । ञ्थो 
लिगाग्थेः-आयुदायविमागश्य प्रायथित्तक्रिया तथा । साव- 
नेनेव कतैव्या चाचृणां चाप्युपासना । यथा पांडे; कौरवाणां । 
अव्र सौरो मासो विघाहादाविव्यादीनां *प्रादास््यपरत्वमेव नतु 
विवाहादौ सोर एवेति नियमपरत्वं । उद्धादयक्लोपनयप्रति्ठाति- 
धिवतक्चौरमहयेत्छवाद्यं । पयैक्रिया वाश्तुगृदपमेश्ः सर्वि चा- 
देण विगृह्यते तत् । दति विवादषंदायमे कंसिष्ठवचनविये- 
धात् । यज्ञादौ सावन इत्यत्र । विवाहव्रतय्ञेषु सौरं मानं पर्च- 
स्यते । पावेणे स्वकाश्राद्धे चांदभिष्ं तथाद्धिके । इति दहेमाद्रा- 
छुष्टथश्युगवचनविरोधात् । आब्दिके पिठका्यै चांद्र एवेत्यत्र । 
यस्मिन् सशो गते सूयं विपत्ति यांति मानवाः । तेषां तत्रेव 
कर्तव्याः पिडदानादिकाः क्रियाः । इति व्याघ्रपादवचनविसे- 
धात् । अतर्धव । म्रेतमासस्य यः पक्षस्ततिथौ प्रतिवत्सर । याघ- 
त्सरति पौच्रोऽपि तेषां तत्रैव दापयेत्। इति हेमाद्रौ प्रचतसा 
तत्पश्चातगेतद्ततिथावेव श्राद्ध विधानात् । महालयपक्चांतगेतश्र- 
ततिथो निषिद्धवासयदियुक्तायासपि शिषानां सकृन्मदहाख्यभ्रा- 
द्धानुष्ठानमपि संगच्छते । वस्मात् सोये मासो वपिवाहादावि- 
स्यादीनि भाशस्ल्यमा्रवोधकानीति सिद्धं } इति मासनिणैयः । 

अथ मस्दकलयान । तत्र चंच्नक्रीलय अर्स्यपुराण-वज- 

यित्वा मधो यस्तु दधिक्षीस्घृतैक्षवं । ददयाद्रख्राणि सृक्ष्माणि 
सवेवणेयुतानि च । संपूज्य विध्रमिथुन गोरी मे प्रीयतामिति । 

१ “एव प्रारास्त्यादेवः. 
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यतद्धेरीतं नाम भवानीलोकदायकं । इति । मविष्योत्तरे- 
चे चिरान्न नक्ताशी न्यां खात्वा ददाति य; ! अजाः पंच 

पयस्विन्यो दरिद्राय छुटुंविने ! न जायते पुनरसौ जीवलोके 

कदाचन । इति । धाञ्ननवुराणे-चेषे मासि विचित्राणि शयना- 

न्यासनानि च । विष्णोः ओलय्थमेतानि देयानि च्रह्यणेष्वथ । इति। 

वैदाखक्र्य अदाःमारते-निश्वरदेकभक्ेन वेराखे योजि 
वैदालमासन्रलम्। तेद्धियः । प्रातशख्ायी नरः खीं वा जातीनां 

घे्ठतां बजेत् 1 इति । वामनपुराणे-गधमास्यानि च तथा 

वैशाखे खुर्भीणि च । देयानि दिजमुख्येभ्यो मधुसूदनतुश्ये । 

इति । स्येष्ठक्रल्यं भलिदयोन्तेर । पिषरेन कंजजं कृत्वा ज्येष्ठे 

ज्येषठमा्षछृलयम्। मासि सवेदिकं । पुष्पः सपूज्यं गघाद्यनोना- 

यलविभूषणेः 1 वर्षकोटिशतं साभ्रं सूर्यलोके महीयते । कंजजो 
वरहा । चाम्नयुराणे-उदलमोऽवु धेच च तालशुतं सचदनं । 

त्निविक्रद्स्य प्रीत्य दत्य उयेष्ठमासि च । इति । अषाष्छय 
अआपव्कृलम्। ददा साश्ठ~-जापादर्मकमक्तनं स्थित्वा मास 

मतंद्ितः। बहुधान्यो बहुधनो बहुपुत्रश्च जायते । वामनयपुराणे- 
उपानदयुखुटं छं कवणामलकानि च । आषादे वामनधीये 
दातव्यानि तु सक्तिलः। इति।प्रावणक्रू्यं महाचारते-प्रावण 

शावणङ्ृल्यम्। नियतो सासमेकमक्तेन यः क्षिपेत् । वत्र तज्ा- 
भिपेकेण पूज्यते ज्ञातिवथनः । वासनपुराणे-यृत च क्षीर- 
कुमा धतधेद्च फरानि च । श्रावणे श्रीधरपीत्ये दातव्यानि 
क्न 

विपञ्िता। इति । बाद्रषदच्रूलयं महाभारते-भोष्ठपये ठ यो 
भाद्रपदकरयम् । मासि एकाहासे मवेन्नरः । धनाचं स्फीतय 

चख्मे्वयं प्रतिपयते । काश्रनपुराणे-मासि भाद्रपदे ददयात्पा- 
यसं मधुसर्पिषा । इषीकेशभ्रीणना्थं कवणं सगुडोदनम् । इति। 
आश्िनक्रूलयसाह् यमः-घतमाश्वयुजे भासि निदं दघाद्धि- 

आश्रिनङृत्यम् । जातये । प्रीणयित्वा द्िजान्देवान् रूपभाग- 
भिजायते । वामनपुराणे-तिलांत्तरंगच्रषमद्धिताभ्नवसशा- 
दिकं । प्रीद्य्थं पञ्चनामस्य देयमाश्वयुजे नरः । इति ! वशा धेनुः । 
का्लिकक्रुलयं पुष्करपुराणे-वरायां तिलतैलेन सायंकारस- 

कारतिकछत्यम् \ मागमे । आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेकं दिनं 
भ्रति । महतीं धियमाप्नोति रूपसोभाग्यसंपदं । विष्णु;-कार्तिकं 
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सक मस ्रातःस्नायी जितेंद्रियः । जपन् इविष्ययुण्दांतः 

सर्वपापैः प्रमुच्यते । वामनपुराणे-रजतं कनकं दीपान्मणिसु- 
क्ताफखादिकः । दामोदरस्य प्रीवयर्थं धद ात्कार्तिके नरः । इति । 

मार्भ्छीषेक्रलयं मारते-मारीशीरषे तु यो मासमेकभक्तेन 
मा्चीषैङृलम् । संक्षिपेत्. । भोजयेत्तु॒दिजान्भक्त्या सर्वपापैः 

अमुच्यत । रषिभागी बहुधनो बहुधान्यश्च जायते । वाम- 

नपुराणे-खरोधाश्वगजा गावः शराकटादि अजाविकं 1 दातव्यं 

केदावभीलये मासि मार्मधिरे नैर; । इति । पौवक्रखं महामा- 

्षकृलम्। रते- पौषमासं तु कौतेय एकभक्तेन यः क्षिपेत् । 

सुभगो वृ॑नीयश्च यशोभागी च जायते । वास्नपुराणे- 

प्रासादनगरादीनि गृदभरायरणानि च । नारायणस्य तुष्य पौषे 

देयानि यज्ञतः 1 इति  माघक्रुलयमाह् विष्णुः-माधे मास्य 
माघधमासकरयम् । प्रलयं तिखेहैत्वा खधुतं क्सरान्न ब्राह्मणान्भो- 

जयित्वा दीघाभ्नि्मयति । भविष्योसरे- पौ्णमास्याममार्यां 

वा प्रारभ्य खानमाचरेत् । त्रिशदिनानि पुण्यानि करस्थे 
दिवाकरे । वामनपुराणे-अप्रावृतद्यरीरस्तु यः कटं ख्रानमा- 
चरेत् ! पदेपदेऽश्वमेधस्य फरमापोति मानवः । णवं सान- 

स्यावसाने भोज्यं देयमवारितं । मोजयेद्टिजदांपल्यं भूषयेदधदभू- 
वणः । वाद्लनपुराणे- माघे मासि तिखाः शस्तास्तिरधेयुश्च 

दानतः 1 पर्थधनादयश्चान्ये माधवप्रीणनाय च । फाल्गुन- 

फात्गुनकरलम् } करयं ॥ स्कंद पुराणे-णकभक्तं तु कुवाणः फा- 

स्युने मासि नित्याः 1 द्लीषु सोभाम्यम्नोति खियञ्च परम 

भियाः 1 वामनपुराणे- फाव्युने व्रीदयो गावो वखरं ङष्णा- 
जिनान्वितं गोविद प्रीणनाथीय दातव्यं पुरुपषैम । इति । ईति 
वेजादिद्धादश्शमासरूलयानि । 

अथ ऋतुः ॥ स च चांद्रसौरमानेन मासद्वयास्मकः । 
तशाधिचयने ऋतञ्येष्टकोपधानव्राह्मणे श्रूयते -दंदुप॑द धाति । 
तस्यां द्ठं छतव॑ः इति । नज अधिकमास सति कश्चन ऋतुः 

मासत्रयात्मको भवति तत्कथं मासद्ययात्मकत्वनियम इति चेत् 

कचित्रयोद्शमासात्मकत्वेऽपि दादश मासाः संवत्सरः इत्यन 
वष्ट्या तु दिवसैर्मासः कथितो बादरायणेरित्यनेनाधिकमासस्य 
न ~ ----------------------~-- =-= 

१ "अजादिकं. २ "फडं प्राप्रोति". 
59 =. ए क म 



पण्िदिनात्समकमासावयवत्वप्रतिपादनात्संवत्सरस्य दाद्रमासा- 
त्मकतव्ववदतोमासद्धयात्मकत्वात् । सच द्विविधः सोस्चा- 
दभेदात् ! तत्र सौरो विष्णुधर्मोन्तरे दरदिवः-सौरं मास- 
दयं खम ऋतुरित्यमिधीयते । इति । चांदरस्त॒ वहुचश्चुतौ 
दितः -पृवीपरं च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीडतो चरियातो 
अध्वरं 1 विर्वान्यन्यो भुव॑नाभिच्ं ऋतूंरन्यो विदधजायते 
पुनः । ति 1 अत्र शिका डमडनः- तो चंद्रनिमिन्तत्वं म॑च- 
वणीस्प्रतीयते । ऋरतूरन्यो विद धल्ञायते पुनरिल्यतः । पुनः 
पुनर्य जायते ख पय विद्धदतून् 1 च॑द्रः पुनःपुनजैन्मा तस्राञ्च- 

द्रवखाटलुः । दति । तैत्तिरीयेऽपि-चदमाः षषता । स ऋतून् 
कलप्रयाति इति 1 अनयोर्विनियोग उक्तखिकांडमडमेन- 
श्रौतस्मार्वक्रियाः सर्वाः कुर्याच द्रमसर्त॑षु । तदरभमे तु सौर- 
रीप्विनि ज्योतिर्विदां मतं । इति! खच दिविधोऽपि पलक षड़धः 1 

यङ्ञ ऋनव॑ः इति श्तेः । यन्त॒ दाच मासः पंचतैव॑; इति शरूयते 
तत्परयाजाचमंचणोपयोगितया दे्मतरिशिस्योरेकीकरणाभिप्रायेण। 
पेचर्बवो हे मंतरिरिस्योः समासेनेति वहुचत्राह्यणात् । ते च 
वस्रतोपक्रमाः। मुखं वा तद॑ तूनां यद्ध॑स्तंतः । इति श्रुतेः । तज चांद्रा 

वसंतादयश्चैादिमासद्वयात्मकोः। तथाच शुतिः। मधुश्च माध॑वश्च 

चासै्िकावत् । शुकश्च छिव प्ेष्मावुतू । नभ॑श्च नभस्यश्च वापि 
क्याघत्। इषश्चोर्जश्च शारदाचत्] सश्च सदश्च दमेतिकावुत् । त 
पश्च चपस्यश्च शेरिसवतू । इति 1 अत्र सवज ऋत् इति द्विवचनं 

चद्न्ववयवमासद्धित्वामिप्रायं । अन्यथा षडा ऋतव इति षरुसंख्या- 

नियमनाध्रापत्तेः । मध्वादिश्ब्दश्चे्रादिमासवचनाः । तथाच 

माद्री चनो मासो मधुः घोक्तो वैशाखो माधवो भवेत्. । 

ज्येषटमासश्च चुक्रः स्याद्ापाढः शुचिरुच्यते । नमोमासः श्रावणः 

स्याश्नभस्यो माद् इप्यते । दयश्चाभ्वयुजो मासः कार्तिकम्योओ- 

सक्षकः । सहछोमासो मा्रिरः सदस्यः पोपनामकः । माघ्मास- 

स्तपः भोक्तस्तपस्यः फाव्युनः स्मृतः 1 इति। सौरस्त वसंतादिः। 
मीनमेषयोर्मेपचृपभयोर्वा चंत इति चौधायनोक्तेर्मीनादिसोरमा- 

सद्रयात्मको मेषादिसौरमासद्घयात्मको वा चसंत इति } एवं ग्र 

प्मादीनामपि द्वैविध्यं वोभ्यं । अदतूनां विनियोग उक्तः शुतो-वसंत 
१ “योग उकत्निकाण्डमण्डनेनः. २ शुष्यनामकः"^ 
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ब्रह्मणो ऽ्चीनादधीत । ब्रीप्मे राजन्यः शरदि वैद्यः । इति । हति 

नरतुनिणेयः ॥ 
अथायनस् | त्च तस्यदादिलयः पण्मासान्दक्षिणेनेति 

, पड्क्वरेण इति श्रुतो आदिल्यगतिमुपजीव्य भद्तत्वास्सौरमेव । 

 सौरमानमधिशृलय विष्णुधर्मोत्तरे ऋतत्रयं चायनं स्यादिति । 

भास्कराचायैः-ककिखगादिषद्ूनेवायने दक्षिणसौस्यके स्तः: 

इति । तश्नोत्तरायणस्य कर्मौगत्वं श्रुयते-उद्गयन आपूर्थमाण- 

पक्षस्य पुण्याहे ढादशाहसुपवसेद्रतीमूत्वेति। अम्बखायनस्-- 

, उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौरुकर्मोपनयनगोदान- 

विवाहाः । इति । सत्यत्रतः- देवतारामवाप्वादिप्रतिष्ठोदल्युखे 

रवौ । दक्षिणाभिमुखे ङुैन्न तत्फटमवायुयात् । इति 1 उस्रदेव- 
तानां प्रतिष्ठा दक्षिणायने काय । तथाच दैानससंदिता- 
मातृरमैरबवाराहनारसिहतिविकरमाः । मदिषाखुरहंची च स्थाप्या 

वै दक्षिणायने । इति । ज्योतिर्भ्॑भ-गरदवेरातनिदशगति- 
छाविवाहचोखतवंधपूर्वं । सौम्यायने कमै शुभं विधेयं यद्व 
दितं तत्खलु दक्षिणे चेति । इसखयननि्णयः ॥ 

अथ संवत्सरः । स च । दाद॑श॒ मासतः संवस॒रः । इति 
श्यतेः खम्यक्र वसंति मासादयोऽस्िन्निति व्युत्पत्या सवत्सर- 
शाब्देन रुढ्याभिधीयमानो दादरामासात्मकः काखविरोषः । स च 

चांद्रसावनसौसासख्यत्रिविधमासनिष्पाद्यत्वेन धिविधः । तदुक्त 

ब्रह्मसिद्धति-चांद्रसावनसौराणां मासानां वु प्रभेदतः । चां- 

द्सावनसोरास्वु चयः ्षंवत्सया अपीति । तत्र चांद्र: सवत्सर- 

श्ेशयुङ्कप्रतिपदादिः फास्युनदशीतः । यं कचन मासमारम्य 

तत्पाक्तनमासांतः षश््यधिकश्यतञ्यतिथिनिष्पन्नत्वात्। यां काचन 

तिथिमारभ्य तत्पाक्तनतिथिपर्यतोऽपि चांद्रः संवत्सर इति 

योध्यम् 1 सावनः षण्युत्तरातघ्रयादोराच्रात्मकः ॥ खोरस्तु 

मेषादिर्मीनांतः 1 तच्च चाद्रसवत्खरस्य तिटकवताद्ाद्पयोगः । 

विलकवर्तं भविष्योत्तरे उक्तं-वसंते किदयुकाशोकरो- 
भिते प्रतिपत्तिथिः । तिैस्तस्यां पङर्बीत स्नानं नियममास्थितः । 
छरारपड्के तिखुकं कुर्याश्चंदनपंकजं । ततः यभरलयनुदिनं तिक- 

काठंङृतं मुखं । धार्यं संवत्सरं यावच्छदिनेव नमस्तरमिति ! 
अघर चांद्र पव संवत्सरः ! शु्खपक्षप्रतिपत्तिथ्योश्चाद्रमान प्यव 
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संभकात् ! सावनस्योपयोगो विष्णुधर्मोत्तरे उक्तः । सत्रा 
ण्युपास्यान्यथ सावनेन खोक्यं च यत्स्याद्यवहारकर्मेति । गोसुतर 

वै संवत्सरो य एवं विद्वाश्लः संवत्सरभुपयति ऋऋश्चवसये- 
वेति श्तौ गवामयनखचस्य संवत्सर्शब्देन व्यवहारात्तंब- 
त्सरदाब्दस्य तदंगत्वं प्रतीयते । तत्राहोरा्साभ्य एकः सोम~ 
यागो वेदेऽहःराब्देनोच्यते । तादशानामदर्विशेषाणां गणः 

षडहः । स द्विविधः । अभिषवः पृष्टश्च । तज चत्वारोऽभिष्वाः 
षडद्टा पकः पृषयः षड इति 1 षडहपचकेनैको मासः संप 
द्यते । तादशेद्धीदराभिमसिः साध्यं संवत्सरसं । तत्र षश्य- 
धिकङ्चतन्रयाहोरात्रात्मकसावनसंबत्सरेणेव सिद्धिनैत चांद्र 
संवत्सरेण तस्य षडदोभिन्यनत्वात् । सोरस्य पंचभिरहोरा- 
बेरधिकत्वात्सोरसंवत्सरस्य खजन्मावासि्रताद्ब्रुपयोगः 
तच्च बतं विष्णुधर्मोत्तिरे-मेषसंकमणे भानोः सोपवासो नयो- 
ततमः । पूजयेद्धागवं देवं चमं भक्त्या यथाविधि । इव्यारभ्य । मीन- 
संक्रमणे मत्स्यं वादेवं च पूजयेदिव्यादिना नतमभरुक्त्वा । कत्वा 
चतं बत्सरमेतदिष्रं म्लेच्छेषु तिर्यश्चु न याति जन्मेत्युपसंहतं । 
अत्र सौर प्व संवत्सरः । कचित्संवत्सरस्य पंचविधत्वं 
परिमाणं चोक्तम् । तथाच माघवादौ वचन-सोरद्य- 
तिसर्वैनदादधरनीक्षत्निकाः कमेण स्युः । माुंक्पातारोतुर- 
विभरखर्वरांगाश्च वत्सः पंचेति । अस्याथैः-गणकग्रसिद्या 
कटपयाः वगौ; । तत्र॒ वर्गाक्षरसंख्यया अंकसं्रदः । तेन 
मातुरेव्यत्र पकारात्पंचमेन मकारेण पंचसंख्या छभ्यते । टकारा- 
त्पष्टेन तकारेण षट् संख्या । यवर्मतृतीयेन ठकारेण चित्व- 
संख्या । तत्रांकानां वामतो गतिरिति पू्ोक्तप्रकारेण मेरने 
पंचपश्टवधिकरातत्रयसंख्या संपद्यते । तावददोरा्नपरिमितः 
सोरः संवत्सरः । एवं पूर्वोक्तपरकारेण पाताटचाब्द् पकषशव- 
धिकशतज्यसंख्यामाह 1 तावददोरा्परिमितो वाहैस्पयः संव- 
त्सर; । पवं गणकप्रसिद्धया अकारः शुल्यवचनः । तेनातटशब्द्ः 
घशटयधिकङ्तजयसंख्यामादह । तेनेतवदहोरा्परिमितः सावन- 
संवत्सरः; । उक्तप्रकारेण विभलरन्दः चतुःपंचारदधिकशतत्रय- 
सख्यषमाह । तावददयोरा्ात्मकश्चादः संवत्सरः । एवं वयंग- 

१ गरामं शक्तया", २ "नच।पि जन्मः. 



शब्दश्वतुधिद्रल्यधिकदात्रयसंल्यामाह । तावदहोरभ्रपरिमितो 

नाक्षघ्रः संवत्सर इति । तत्र॒ नाक्षत्रसेवत्सरस्य उयोतिःशाख- 

श्रसिद्धे आयुदायाद्ादुपयोग इति माधवः । वा्स्पत्यस्य तु 
सिदादिस्थवृदस्पतिनिमिन्तके । आद्या सा गौतमी गंगा द्वितीया 

जाहवी स्पृता । स्वतीशफडं स्नानाद्वौतस्यां सिंहे शुरावि- 

व्यादिविहितगोदावयादिसखानादाुपयोगो द्र टव्यः । अनेन वाै- 

स्पत्यमानेन कदाचिदधिबस्ससे जायते । तदुक्तं माधवे उच- 

रसौरे- गयोर्मध्यमक्ंरंतिदीनो यश्चाद्रवत्छरः । अधिखव- 

त्खरस्तस्मिन्कास्थेन्न सव्यं । वजैनीया प्रयज्ञे प्रतिष्टा सवेना- 

किनां । स्फुटरसक्रंतिदीनश्चेत्केऽप्याहुरधिमासवदिति । यसि- 

अ्याद्रसंबत्सरे मध्यमानेन शुरोः सक्रंतिनौस्ति सो.ऽधिवत्सर 

इति । तच्च बृदस्पतिखसवादिकं न कायै ! स्फुटमानेन शुरुसंकरा- 

तिशन्यश्चेप्तस्सिन्नधिमासवत्काम्यादिकं वर्ज्यमिति केचिदपय 

आहः । चांद्र संवत्सरस्य चेशुङ्कपरतिपदयारंभः । तदुक्त हेमाद्रौ 

ब्रह्मपुराणे-चेञे मासि जगद्भह्मा सस प्रथमेऽ्टनि । शुक- 

पक्षे समरं तु वद् सूर्योदये सति ! प्रवतैयामासख तद् कारस्य 

गणनामपि । ब्रहान्नागानृतून्मासान्वत्लरान्वत्सराधिपान् । इति ॥ 

ब्रह्ममिद्ध †ते-चेचसितादेरुदयाद्भानोर्दिनमासवषयुगकस्पाः 

खष्यादौ रंकायां समं भवत्ता दिनेऽरकस्येति । सौरसतवत्सर- 
स्यारभस्तु-शिशिसे मकरे कुमे वसंतो मीनमेषयोरिति वच- 

नात् भीनमेषयोमेषवृषयो्वां वसंत इति वचनाद्वसंतस्य मीनादि- 

त्वमेादित्वयोर्विकस्पाद्वसंतस्यवमुखत्वाद्वत्रमुखस्यैवतमुख- 

त्वोपपत्तरिति हे मादुक्तेः मीनसंकरमे मेषसंक्रमे वा ज्ञेयः । 

यत्तु विष्णुम त्तरे- माघशुङ्खसमारमे चद्राकौं वासवक्षेगो । 

जीवयुक्तौ यद स्यातां पण्चब्दादिस्तदा स्त इति । माघशु- 

छ्प्रतिपदुपक्रमत्यं वत्खराणाञुक्तं तज्योतिःशाखप्रसिद्ध शुभा- 

शुभफङगप्रतिपादनार्थं नलु धमाडष्ठानाथैमिति हेमाद्रिः । रभ 

वादिषष्टिसंख्यानां वत्सराणां आदितः पंचानां पंचानां युगखज्- 

कानां यथासंख्यं संवत्सर-परिवत्सर-इदावत्सर-अयुवत्सर-इद- 

त्सर इति पंच संज्ञाः! तदुक्तं हेमाद्रौ ब्रह्यवैवरतै- संयत्सरस्त 
थमो द्वितीयः परिवत्सरः । शदावत्सर्स्तृतीयस्तु चतुथेश्वानु- 

वस्लरः । इद्वत्सरः पंचमस्तु तत्संघो युगसंक्षकः । इति । संव- 
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त्सरादीनासुपयोग उक्तो विष्णुधर्मोत्तरे माधवे-संवत्सरः 
त॒ दावृणां तिख्दानं महाफलं । परिपू तथा दानं यवानां द्विज-- 
सत्तम । द्ृदापूरवै तु वराणां धान्यानां चावुपूयेके -। इत्पू् 
रजतस्यापि दानं परोक्तं मदाफलमिति । तथा तदधिष्टातृदेवतापू- 
जादिरूपत्तमुक्तं । संवत्सरः स्श्तो वहिस्तथाकैः परिवत्सरः ॥ ̀ 

इदापूर्वस्तथा सोमो ह्युपूर्यः प्रजापतिः । इत्पूव॑श्च तथा प्रोक्तो 
देवदेवो महेश्वरः । तेषां मंडर्विन्यासः प्राग्वदेव विधीयते ॥ 
प्राग्बत्स्यात्पूजनं कार्यं होमः कायो यथाविधीति । इति संव- 
त्सरनिणेयः । 

सरमास्चनिणथः । दादश मासाः संवत्सरः । अस्ति 
जयोदशो मास इति श्रुतौ त्रयोदशमास उक्तस्तस्य मलमास 
विनाऽसंमवान्मरमासो निर्णीयते । तत्स्वरूपमाह हेमाद्रौ लघु- 
हारीतः-श्दास्ी यव हूयेते मास्तादिः स प्रकीतिंतः । अद्चीपोमौः 
सितो मध्ये समाप्तौ पिसोमको । तमतिक्रम्य तु यदा रवि 
च्छेत्कदाचन । आद्यो मटिम्लुचो क्षेयो द्वितीयः प्राङृतः स्मृतः । 
इति । अच प्रथमयोः पूणैसवण इत्यत्रेव कव्यवाहनगुणविरि- 
छाप्यभिपरष्येण पितृसोमकाविति द्विवचनं वोध्यं । शुद्धप्रतिपदा- 
दिद्शौतमासमतिक्रम्य सूर्यो रादइयंतरं गच्छति तद्। पूर्वो मलि- 
म्लुचः द्वितीयः संकरंतियुक्तः प्रात इत्यथः । दशातातपः- 
वत्सरांतगेतः पापो यज्ञानां फलनाराकृत् । नैतो यातुधा- 
नायः समाक्रांतो विनादकैः । मदिम्लुचैः समाक्रातं सूर्ध 
संक्रांतिव्ितम् । मटिम्डुचं विजानीयात्सर्वकर्भसु गर्हितमिति । 
व्रह्मसिद्धाते-चांदरो मासो ह्यसंक्रांतो मलमासः प्रकीर्तितः । 
इति । मख्त्वं च कालाधिक्यात् । तदुक्तं गृद्यपरिशिष्टे- मे 
वदंहि कारस्य मासं काठविदोऽधिकमिति ¡ काटाधिक्षयं च 
विष्णुधर्मोत्तरे दर्धितम् । सरेणाब्दस्तु मानेन यदा भवतति 
भागव । साचने तु तदा माने दिनपट्रुं न प्येते 1 ऊनर्राश्च 
ते राम प्रोक्ताः संवत्सरेण षर् । सौरसंवत््षरस्यति मानेन शश्ि- 
जेन तु । एकाद्रातिरिच्यंते दिनानि भगुनंदन । समाद्ये 
सामास तस्मान्मासोऽतिरिच्यते 1 स चाधिमाक्तकः भोक्तः 
काम्यके गर्हितः । इति । नं दिपुरःणे-ममावास्यामष्ोरा्रे यदा 
संक्रमते रविः । स तु मासः पविचः स्याद् तीते शछयधिको भवेत् । 
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` अमावास्यां प्राप्येति रेषः। तत्रैव उ्योतिःदासे-ममावास्या- 
इयं .यञ्न रविसंऋरंतिव्जितं । मलिम्घुचः स ॒विक्षेय उत्तरस्तू- 
तमाभिधः । रविणा ठंधितो मासण्ांदः स्यात्तु मडिम्बुच 

खुणः सूयां भाजुस्तपनश्ंडो रविगैभस्तिश्च । अर्यमा हिरण्यरेता 
दिवाकरो मिघ्रविप्णू च । पते द्वादश सूयं माधयेष्ूदयंतिः 
मासेषु । निःसूयोऽधिकमासो मलिम्लुचाख्यस्ततः पापः । 
मासेषु दवादह्रादिव्यास्तपंति हि यथाक्रमं । नपुंसकेऽधथिके भासि 
मंड तपते रवेः । असक्रातो हि यो मासः कद्ाचित्तिधिच्न- 
दितः । काांतरात्छमायाति स नपुक्लक उच्यते ! इति ! काटा 
तरेयत्तोक्ता टेमाद्रौ वसिषटसिद्वाति-दाजिराद्धिमैतेमसि- 
दिनैः षोडराभिस्तथा । घटिकानां चतुष्केण पतव्यधिकमासकः । 
इति । नन्वियं मटमासयोव्यैवधायककाटेयत्ता वचनांतरेण 
विरुध्यते । तथच काटकगरद्य-यदक्िन्मसि न संक्रातिः 
संकांतिद्धयमेव वा । मलमासः स विक्ेयो मासे रचिशत्तमे 

, भवेत् । इति । अत्रोत्तरार्धेन द्वि सखंक्रांतस्य न पराम्र्चैः । अयोग्व- 
त्यात् । महभारतऽपि-- पंचमे पचमे वपं द्वा मासावधि- 
माखको । तेषां कारातिरेकेण प्रहाणामतिचारतः । इति चेन्न । 
यसिष्टवचनस्य अ्योतिःशाद्चभ्रसिद्धमध्यममानरभ्यश्रोतसा- 
्तकमौनुपयोभ्यधिस्रासविषयत्वेन काठकवचनस्य श्रौतस्मातै- 
कमाीनुषठानोपयोगिस्फुटमानटभ्याधिकमासविषयत्वेन विरोधा- 
भावात् । त्रापि मासे अिशत्तमे मवेदिव्यादीनि वचनानि 
सखभवाभिप्रायाणि नतु नियमपराणि । कद्ाचित्पूवीधिकमासाद्- 
रभ्य ॒च्रिरास्येवेकोनभिरस्य कद्ाचिदेकत्रिखमारभ्य पंचचरिश- 
त्पर्यतस्याधिकस्य दरस॑नेन व्यभिचारापत्तेः । नच मेपादिष्ये 
सविवरीद्यनेन बोधितस्य मीनाकीधिकरणद शोतत्वरूपफास्युन- 
छष्षणस्याधिकयैज्ेऽतिव्यापिरिति शक्यं ।पूर्विदधित्वे धिमासां ऽव्य 
दत्यनेनाधिकस्य  पाङ्ृतमासवेटक्षण्याभिधानात्तदचुशुणतया 
मीनाकधिकरणदर्शस्य भराथम्येन विदोषणादधिकचेचस्य तदंत- 

त्वाभावेनातिन्याघ्यभावात् । नचेवं मेषाकोधिकरणदशातत्वाभा- 

चेन तस्य चेचस्वं न स्यादिति वाच्यं । ष्या तु द्देवसमसः 
कथितो वादरायणेः । पूर्वा तु परित्यज्य कलतव्या चोत्तरे क्रिया । 
दरस्यादिवचनेरमघाकाधिकरणद्शांतषष्टिदिनात्मकचत्रपूवाधत्वमर- 
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तिपाद्मेन वश्य चैधत्वात् तत्सिद्धं असंकरंतमलखमासमारभ्याष्टा- ` 
विशान्मासादृर््वं पटूभिान्मासात्पूर्वं कञ्चन द्वितीयो ऽसंकरतो 
मखमाखः । दशानां फाद्मुनादीनां प्रायो माघस्य च कचित् । 
नपुंसकत्वं भवतीव्येष शाखस्य निश्चयः } इति चचनात्पोषातिरि- 
केषु मासेषु मध्येऽन्यतमो मख्मासो भवतीति । अतएव 
विदास्र्चिशमासस्य बाद्याभ्यतस्योद्धैेयोः । अधिमासो विक- 
स्येन बाद्रायणकीर्तितः। इति निणया्ते स्योतिःखखवचनं 
संगच्छते ! यस्तु हिसंकांतो मलमासः क्षयाख्यः सं कार्ति- 

कादिषु तिष्वेवान्यतमो भवति नान्यः! तदुक्तं सिद्धांतश्िरो- 

मणौ-असंज्छांतमासोऽधिमासः स्फुटः स्याद्विसंकांतमाखः क्ष 
याख्यः कदाचित् । क्षयः कार्तिंकादिच्रये नान्यतः स्यात्तदा 
वषमध्येऽधिमासद्वयं च ! इति । तथाच कारतिंकमा्गरीपंपोषेष्वे- 
वान्यतसः क्षयमासो भवति नान्य इत्यर्थः । तद् क्षयमासाव्य- 
वहितपूर्वमासत्रये कश्चनेको मासोऽसंक्रांतो भवति । क्षय- 
मासाव्यवदितोत्तरमासत्रयेऽपि कश्नैको मासोऽसंक्रांतो भव~ 
तीति । पकस्मार््षयमासाद्वितीयक्चयमासस्य कियता कारेन 
संभव इत्याकांक्षायासुक्तं सिद्धान्तरिरोषणौ-गतोऽव्ष्यद्धि- 
नदेमिते साककाङे विथीशेभविप्ययथांगाक्षसूरयेः । गजाश्य्िभू- 
भिस्तथा प्रायोऽयं कुवेदैदु वपः कचिद्रोकुभिश्च । इति । अस्या 
चतुःसप्तलखयधिकनवरातसंख्याकैवैर्षः परिमितेन शाकस्य कारेन 
कथिदुक्तरष्चणः क्षयमास गतः । अब्धयश्चत्वारः अद्रयः सष 
मेदा नवेति अष्ध्यद्धिनदैस्तयनेनोक्तसस्या टभ्यते । तिथयः 
पंचद् रशा इरा पकादशा । तथाच तिथीशैरित्यनेन प॑चद्दायुक्त-. 
शताधिकसह खचधपरिमितश्चकवपं दितीयः क्षयमासो भविष्य 
ति । अंग ६ अक्ष ५ सूयाः १२। तथाच पटुपंचाशदधिकरातद्वययु- 
सह खवषपरिमितदाककाठे उक्तलक्षणः क्षयमासो भविष्यति । 
गजा अषौ अद्रयः सत्त अन्नयः बयः भूरेका । तथा चाष्टसतत- 

 व्यधिकरातत्रययुक्तसह स्रपरिमिते शकवपं केथित्क्षयमासो भवि- 
प्यति इति क्षयमासचतुष्टयमुदाहत्य तच्यवधायककालेयतामाद- 
इवेद दुवर्पैरिति । कमूमिरेका वेदाश्चत्वारः इृदुरेकः । तथाच 
एकचत्वारिंशदधिकदातव्षैः पूवैस्मात्क्षयमासाद्वितीयः श्षय- 
मासो मवति बहुधा । कचिद्रोकुभिरिति एकोन्विरातिसंख्य- 
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वरवे द्वितीयः क्षयमासो भवतीवर्थः । सिडंतरिरसेभणिक- 
तापि मिताक्षरायां कुवे दुव्पैरित्यादिस्ववाक्यं काटावधिद्धय- 
परतयेव व्याख्यातं । तदृष्ा भाधवमरद्नरल्नादिभिः पूर 
स्मार्क्षयमासात्छुबेदेदु परिमितेवैर्दितीयः क्षयमासो भवति । 
कचिद्रोकभिः पएकोनविश्तिपरिमितेवर्पैभवतीत्युक्तं तथापि शि- 
सोमण् १ तृतीयात्श्षयमासाहाविदहात्यधि- 
करातवषेजातत्वेन नियमद्यस्यापि व्यभिचारात् । अवणव 
सणिमरीचास्यिरोमणिदीक्राखं गोक्मिन्यूनेः छवे- 
देदुवरयेश्चतुर्थ; श्चयमासर इति तृयीयावधिस्वीकरिगण समा- 
हितं । किच वषैचयाधिकपोडरशारातवैपरिमितदयककारेऽ 
स्मद्ादिभिः समयैमाणः क्षयमासः किरो प्रण्युदाहतचवुधै- 
क्षयभासरात्लपादशतद्धयवपेर्जातः। तत्र पूर्वोक्तनियमस्य कथमप्यु- 
क्तिसंभवाभावात् । तस्माद्रहगतिविशेषाद्यदा यसिन्दशोतचांद्- 
भासते संक्रतिद्धयं भवति तदा सख क्षयमास इत्येव वक्तव्यमिति 
योध्यं । यदपि क्चयः कार्तिंकादिविये नान्यत इति नियम उक्तः 
सोऽप्ययुक्तः । संकांतिद्धयसंयुक्तः स मासो ऽह स्पतिः स्यतः । 
चेश्रादिसघ्तमासेषु न॒ कदाचिंद्धवेदयं । अजीदिपचमासेषु 
कद्ाचन भवेद्यदा । तदा द्ावधिको स्यातां तसिनर्जादिपं- 
चके । इति हेमाश्यदाहतज्योतिग्र॑थवचनविसोधात् । कम्यादिस्थे 
सवितरि स्वैदाऽधिकमासनिषिधपरत्वे- मासः कन्यागते भाना- 
वसंतो भवेयदा । दैवं पिच्यं तदा कमे तुखास्ये कतैरक्षयम्। 
इ्यादिजञ्योतिः पित्ता प्रहादिवचनविसेधात् । क्षयमासापपू्व- 
आविनोऽसंक्रातस्याधिकमासत्वनिपेधक-धरकन्यागते सूरये बू 
धिके वाथ धन्वनि । मकरे वाथ कुमे वा नाधिमासो विधी- 
यते । इति उयो तिःसिद्धनवचनविसोधाच । तस्माद्भास्क- 
शाचार्य; संग्रति काठे मासतरस्य क्षयत्वे उपपत्ति॑खव्धे- 
वि स्वोपक्ञामिप्रायेणेव नान्यतः स्यादित्युक्तमित्यभिध्रायेण 
विरोधः परिहर्तव्यः । यत्र मासि र्विस्क्रमद्यं तत्र मासयुगलं 
क्षयाहयं । दरातयोद्धयोभमभ्ये ऽधिमासश्चेन्न सक्रमः । दे संक्राती 
क्षयः स्यात्स एकोऽपि छऋयात्मको मवेदिति रल्ञमास्ादिष्वपि 
संकांतिद्धययुक्तस्य क्षयमासत्वभुक्तं 1 तद्यथा । व्यधिकपोडश- 

१ ^ विध्यति. 



॥ # ५.2 9, 7, 1... 

शतपरिमिवशकव्ै भाद्रपदाल्यभागे कन्यासंकांति; । ततो- 
- ऽखंकात एको मासः । तत आश्विनश्युङ्कप्रतिपदि तुखासंक्रातिः । 
कार्तिकशु्कपरतिपदि इृश्चिकसंकांतिः । ततः कार्तिकदर्शो- 
नत्तरप्रतिपदि धनुःखंक्रांतिः ! उत्तरदश अकरसंक्रांति;ः । ततो 
माधांत्यभागे ङुमसंक्रंतिः फाद्शुनांल्यदशे मीनसंकांतिः । 
तत पको मासोऽसंकरांतः । ततश्चेषहुङ्कपतिपदि मेषसंक्ति- 

` जौतेति 1 तथाच पृवासक्रांतमाक्लमारभ्य चांद्रद्वादरामासात्म- 
. कवर्षमध्ये पको द्विसंक्रतः द्धौ भासावसंक्रांताविति मास- 
जयं जातं । तञ्च मेषादिस्थे सवितरीति वचनात् मेषाकौधि- 
करणदरातश्चेज इत्यादिक्रमेण वबुधिकाकाधिकरणद्र्शातकार्ति- 
कानेतरं मकराकीधिकरणदशतस्य पौपत्वमेव संपन्नमिति धनुः- 

 स्थाकीधिकरणदश्ौतरूपमा्मीर्षस्यायावान्मार्मरीष॑स्य क्षयः 
संपद्यत इति बोध्यं । यसिन्मसि न संक्रातिः संक्रांति- 
यमेव वा । संसर्पीहस्यती मासावधिमासश्च चिदिताः । इति। 
वाहैस्पत्यल्योतिर््भे यबहारात् पयौसंकांतस्य संसै इति 
दिसं तस्याह स्पतिरिति सन्ञा ज्ञेया ! संसपौहस्पलयोभिदितत्वं 

` विवाद्ादिष्ुभकायैविषयं । यस्मिन्व द्विसंकरंतो ऽधिकमास- 
` इयं तथा । तद्धि मास्यं दुं सवेषु शुभकर्म । यदर्- 
मध्येऽधिकमासयुग्मं तत्कार्तिकादित्रितये क्षयाख्यः । मास- 

` अयं त्याज्यमिषद् प्रयल्लादिवादयज्ञोव्सवमंगलेषु । इति हेमाद्यदा- 
इ्नस्योतिभ्रंथवचनात् । तथा स्विणा ठंधितो मासो ह्यन्दः 
स्बैकर्मस्वित्यादिवचनानि श्यमासात्प्ाचीनसंसर्पीख्ये असक्त 
न प्रवर्तेते कफितूत्तरासंक्रातमासे एव प्रवर्तते । तथाच 
हेमाद्रौ जाबालिः-एकस्िन्नपि वये च द्वौ मासावधिमा- 
सको । पूर्वो मासः प्रशस्तः स्यादपरस्त्वधिमासकः । मास- 
दयेऽब्दमध्ये तु संकांतिने यदा भवेत् । भाकृतस्तत्र पूरय 
स्याद्धिमासस्तथोत्तरः । इति ! यत्त॒ पश्या तु दिवसेर्मास इव्यस्या- 
पवाद; मासद्दये.ऽव्यमध्ये त्विति वचनं । तथाच एकसिन्वर्े 
यदा द्धा मासावसखंक्रात तदा पष्टिदिनात्मकस्य मासस्य पूर्वो 
मागः प्राकृतः शुद्धः । उत्तये भागो मलिम्डुचः । एकाब्द्मध्यव- 
वनौ द्यावधिमासौ पूरवंमासोत्तराधैत्वात्पू्वमाससंक्ञाविति विभ्व- 
प्रका दारूदर्णेतमपवाद् कत्थं तत्त॒ पूर्वोत्तरशब्दाभ्यामुपात्त- 
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मास्परिलयगेनायुपात्तमागग्रहणस्यायुकत्वादिव्यादिना देमा- 
द्विणा दूषितत्वाद्युक्तमेव । तस्माद्दिवाहाद्यतिरिक्तशोतस्मा- 

तीदिक्ु संसर्पो योग्य एव । यस्तु तस्सिन्नधिकराब्दग्रयोगः 
सोऽसक्रातत्वाभिभ्रायेण नतु कर्मानदत्वाभित्रयेण । अतएव । 
चेचादर्वाङ् नाधिमासः परतस्त्वधिको भवेत् । दृष्टा हि सर्व- 
शाखेषु तस्िन्मूरतिखयोदरीति ब्रह्मसिद्धांलवचने तस्ि- 
चयुत्तरस्मिन्नेवं मासे योदरी मूर्तिनं तु पूर्वसिन्नपि विरोधादिति 
हे माश्याद्यः सगच्छते । चचनाधस्तु । च्रार्दृवाकू द्वयमासा- 

सपूवा यो ऽसंका॑तः स नाधिमासः कितु क्षयमासात्परतो योऽसं- 
ऋतः स पवाधिमस्व इति । अन्यथा चैघासपाक्तनानां क्ष- 
यमासोत्तस्भाविनामप्यसंक्रांतानामधिमासत्वनिषेधापत्तो धार - 
तस्तघर पूवैः स्याद्रधिमासस्तथोत्तर इत्यादिवचनयिरोधापत्तेः । 
नन्वेवं ससंकरांतिकमासानामेकादशात्वापत्तौ ससंकांतिकद्यादश- 
माखात्मकत्थयोधक-- द्वादश मासाः संवस्सर इति श्युतिविरोध 

दति चेन्न । तिथ्यधं प्रथमे पूवो द्ितीयेऽर्धं तदुत्तर: । मालाविति 
युधेश्चिव्यौ क्षयमासस्य मध्यगौ । इति हेमाग्ाचयुदाहतवचनेन 
क्षयमासस्य संकातिद्धययुक्तस्य मासदयत्वप्रतिपाद्नेन दादर - 
त्वोपपत्तेः । हति मलमासस्वरूपनिरूपणम् । 
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यैटीनखिः-्रोतस्मार्वक्रियाः सर्वा ददो मासि कीर्तिताः । 
योदश तु ताः सर्वा निष्फखा इति कीतिताः । तस्मा्रयोदशे 
मासि कुत्ता न कथंचन 1 कुवैन्ननथमेवाश्यु कुयौदात्मवि- 
नाशनं । इति । सुमतुः-न ङर्थादधिके मासि काम्यं कर्म 
कदाचन 1 इति गृद्यपरिशिष्टे-मलिम्लुचस्त मासो वे मलिनः 
यापस्रमवः । गर्हितः पितृदेवेभ्यः सर्वकर्मसु तं त्यजेत् । तथैव 
ब्रह्मसिद्धाति-- यदा दारी याति गभस्तिमेडलं दिवाकरः संक्र- 
मणं कसोत्युत । तद्ाधिमासखः कथितो विरिचिना विवाहया- 
ओोत्सवयक्षदोपङृत् । ज्योतिःरशाखरातिरे-सवित्मंडल्मेति 
यदा शादी: तदु स्षकछमणं कुरते रविः । मखमदोत्सवनारक- 
रस्तदा मुनिवरैः कथितोऽधिकमासकः ।. सिनीवालीमतिक्रम्य 
यदा संक्रमते रविः । -माञुना कंधितो मासो ह्यनदहैः सर्वकर्मसु. ] 
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मखे क्माभ्य- भाद्र सखन छर्यादधिके मासि कर्माकर्म 
जज्ञा । कथंचन । मुक्त्वा नेमित्तिकं कमै तद्धि ततैव 
कीर्तितं । कर्पाकर्मेति शब्देन काम्यकर्मोच्यते ! तद्धि फट- 

कामः क्रियमाणत्वात्कमै अफलकामेरक्रियमाणत्वाद क्म कर्मच 
तदक्म चेति कर्मधारय इति हैखाद्िः । तथाच प्रजा 
वतिः-न कु्यादिधके मासि काम्यं कर्म॑ कथंचन । मुक्त्वा 
नैमित्तिकं श्राद्धं तद्धि तैव कीर्तितं } इति । अयं काम्यनि- 
षेधः काम्यारमसभाप्तिविषयो नतु मरुमासात्पाक् प्रारणध्धास्लमा- 
घरकाभ्यक्मविषयः । तथाच ब्रह्मसिद्धाति- प्रारब्धं कमं य- 
व्किचित्तत्त कार्यं मलिम्लुचे } असूयौ नामये मासा न तेषु 
ममर समताः । व्रतानां चेव यज्ञानां भरारंमाश्च समाप्षयः । इति । 
यत्त काठकभृद्यपरि शिष्टे- प्रत्त मरमासालपाग्यत्काम्यमस- 

मापितं । आगते मलमासेऽपि तत्समाप्यमसंरायम् । इति वचनं 
तत्सावनमासमानप्रवत्तकच्छचांद्रायणाहीनसत्रादि विषयं । अत- 
एव 1 एकाद्दयां तु गृहीयात्संक्रातौ ककंरस्थ वा । आषाढादौ 
जये भक्त्या चातुमोस्यव्रतक्रियां । कार्तिके श्ुङ्कपक्चस्य पका- 
दश्यां समापयेत् । अधिमासरे च पतिते एष पव बिधिक्रमः । 
इति मध्यपातिमरमासेऽयुषठानं संगच्छते । नचेवं पंचसु मासेषु 
ज्रवायु्ठाने चातुर्मास्यवरतमिति समाख्याविरोधः । मैत्ा- 
दिपादे स्वपितीह विप्णुर्वैष्णव्यमध्ये परिवर्तते च । पोष्णावसाने 
च सुरारि्ेता भवुध्यते मासचतुण्येन । इति वचनविरोधश्चेति 
शक्यं 1 वश्या तु दिवसे्मांस इतिवचनान्मासचतुषए्योपपत्तेः । 
यत्त काम्यं संप्रति कले श्व क्रियमाणं प्रङृतफलस्य साधक 
यथा तीव्रञ्वराभिभूतस्य उवरनिदृत्तये विदितं श्रीरुद्रजपादिकं 
तन्ममासेऽप्यारभ्य कार्यं । तदाद भरीचिः-सेगे चार्भ्य- 
योगे च सीम॑ते पुंसवेऽपि च । यदनादि समुद्दिष्टं कुर्वन्न न 
इष्यति । इति । एवं अश्नयं रक्षोघ्ने पुरोडाशमष्टाकपाठं निवेद्य ई 
श्रा धसि सचेरन् । अग्निमेव र॑श्नोहणस्वेन भागधेयेनोपधावति 
ष॒ णएवास्पाद्रक्षा शस्यपहंतीति । सचेरन् समवेयुः गृह्हीयु- 
रिति यावत् । स्वेन भागधेयेनोपधावति प्रियेण हविभौगेन 
तोषयति 1 त्तः सोऽसाद्रक्षोगृीताद्रक्षांसि दूरीकरोतीतीष्टिः । 

१ 'सावनमानप्रत्तः, २ 'परिवतेमेति'. 
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यो मृल्योवीभीयात्तस्मा पतां शजापल्या 4 दातङकष्णठन्निधैपेत्मजा- ` 
्धतिमेव स्वे भागधेयेनोषधावति स एवास्मिननायुदैधाति सरवै- 
मार्युरेतीति । णवं कारीर्या दरृष्िकामो यजेतेव्यादीष्टयोऽपि यदि 
ग्रटमासे प्रसक्तास्तर्दिः त्रापि क्ैव्याः । कारांतरप्रतीक्चायां 
ल्वयौदीनां मरणमेव स्यादिव्यव्यावद्यकत्वात् । हेमाद्रौ चघ्द्ध्- 
मच॒बहस्पतिचैरीनसिञ्योतिःपरा्चराः--अस्यापरेयं भ 
तिष्ठां च यज्ञदानव्रतानि च । वेद्वतबृषोत्समैच्ूडाकरणमे- 
खच्छः 1 मांगस्यमभियेकं च मर्मासे विवजंयेत् । प्रहणादि- 
निमित्तकं दानं तु मलमासेऽपि कार्य । चंद्रसूरयग्रहे चेव भरणे 
घुच्जन्मनि । मखमासेऽपि देयं स्यादतच्तमक्षयकारकम्। इति वच- 
नात् । मलमासे निषिद्धानां शुक्रास्तादावपि निषेधः । बाङे 
चा यदि वा बद्धे शुक्रे चास्तमुपागते । मलमास इवैतानि व्ज- 
येदेवद्स॑नम् । इति वचनात् । अस्याधेयं वृसंते ब्राह्मणो ऽस्ीनाद्- 
धीतेद्यादिकमेव निषिध्यते । तेना्यञुगमनिमिन्तकं प्रायथित्त- 
भूतमस्याधरेयं मखमासेऽपि कायम् । एवं प्रतिमासंस्कारनाशे 
पुनःप्रतिष्ठापि न निषिध्यते । यज्ञात वसखेतादौ विहिता उ- 
श्तरमासे क्रियमाणा ये स्वकाटे एव कृता भवंति ते मरे नि. 
पिद्धाः । दानानि काटांतरे शक्याजुष्ठानानि । तेन नित्यदा- 
नादीनां न निषेधः । वृषोत्सर्गस्य नेकादराहिकस्य निषेधः 
पोडश्चध्राद्धवत्तस्थापि मरेतोपकारकत्वात् । वापीक्रुपतडागादि- 
प्रतिष्ठां यक्ञकमं च । न कुयान्मलमासेऽपि मदादानवतानि च । 

महादानानि । अ्रह्द्¶नानि- मास्स्ये-ादयं तु सवैदानानां तुला- 
पुरखपसंक्ितं । हिरण्यगभैदानं च ब्रह्मांडं तदनंतरम् । कर्पपादप- 
दाने च गोसहस्रं तु पंचमम् | दिरण्यकामधेलुश्च हिरण्याश्वस्तथे. 
च च । हिरण्याश्वर्थस्तद्वद्धेमह स्तिरथस्तथा । पंचखांगखकं तद्- 
द्ासद्ानं तथेव च । दादर विश्वचक्रं चं ततः कदपलतात्मकम् । 
सखघ्तसागस्दानं च रलशधवेनुस्तथेव च । महाभूतर्धरस्तद्वत्पोडशः 
परिकीर्तितः । इति कौश्ुभिः-अधिमासे न कर्तव्यं श्राद्धः सांव- 
त्सरादिकम्। वर्षवरद्धयभिषेकादि कर्तव्यमधिके न तु । काठकशृ्ये 
-चूडा मोजीवंधनं च अस्याधेयं महालयम् । राज्ञाभिषेकं काम्यं 
च न इ्र्याद्भाजुरुधिते । ज्योतिः छाखतरे-तत्न दत्तमदत्तं 
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त्। न यात्रा न विवादं च न च वास्त॒निवेशनं । न प्रतिष्ठं च देवानां 
श्रासाद्रामभूरुहां 1 न दिरण्यं सुवासांसि कारयेदिति निश्चयः। 

हिरण्यं तद्धारणमिख्थः । रपादार्ः-र्विणा छंधितो मास 
-ाद्धः ख्यातो मलिमस्लुचः ! तच्च यद्धितं क्म उत्तरे मासि 
कास्येत् । प्रजापतिः-उपाकमै च दव्य च कव्यं पवोत्सवं 
तथा 1 उत्तरे नियतः कुयौत्पूर्वे तन्निष्फटं भवेत् । परारारः- 
वं षषिदिनो मासस्तदश्रै च मलिम्लुच । त्यक्त्वा तदुत्तरे 
कायः पितदेवादिकाः क्रियाः । सलयव्रनः-मासि संवत्सरे 

चेव तिथिद्धं यद् भवेत् । त्ोत्तरोत्तमा केया पौ तु स्यान्म- 
आधिमसे कर्तव्यं । दछिम्ुचा । अधिल्ासे क्तदयमाह 

हेमाद्रौ चानानपः-णकसंक्ञो यदा मासौ स्यातां संवत्सरे 
कचित् । तत्राय पिदठकार्याणि देवकार्याणि चोत्तरे। अं गिराः 
द्धो मासामेकनामानपिकस्ििन्वत्सरे यदि । पूवैसिन्पित्- 
कार्याणि देवकार्याणि चोत्तरे । स्योत्िः शासे -षषिभिर्दि- 
वसेम; कथितो वादरायणेः । पूर्वसिन्देवका्याणि पिदर 
कार्याणि चोभयोः } एवमादीनि मरमासेऽपि देवकार्य पितृका- 
यपरतिपादकवचनान्यस्यावद्यकदेवकार्यपितृकायैविषयाणि । चु- 

इंस्पलिः-निल्यनैमित्तिके छयौत्ययतः स मलिभ्खचे । ती््राद्धं 
गजच्छाया प्रेतश्राड तथेव च इति । अब्रापि यस्य निल्यादै्मटमासे- 
ऽनवुष्ठाने काखातिकमनिमित्तं प्रायश्ित्तं विहितं । यथा तदा- 
इय आदहिताचिस्मावास्यां पौणमासीं वातीयात्का तच प्राय- 
धित्तिरिति शोन्नये पथिकृतेऽएाकपारं पुरोटार नि्वपेदि- 
त्यादि । तस्यैव निव्यस्य मलमासेऽनुष्ठानं नतु सोमयागादेः 
तस्योत्तरमासेऽलुष्ठानेऽपि तद्गभूतवसंवादिकाङस्यातिकमाभा- 
चात्\ तेन द पूषीमासाच्रिटोत्रपचमहायक्ञादेमखमासेऽजुष्ठनं नतु 
सोमादेः 1 णवं यस्य नैमित्तिकस्य ददेण्यदेनिमित्तकाटानंतर. 
कारे एव कर्तव्यत्वेन मासांतरे विदितकारसंभवस्तस्यैव मल- 
मासेऽयुानं नतु नैमित्तिकस्यापि जतेषटयादेः । निमित्तानतर- 
काठे नाल्च्छेदनात्पूवै रिद्युसखरश्चणाथैमनयुषितस्य नाछ- 
च्छेदानंतरं सूतकेनानधिकाराद नयुष्ठान इव मलमासेऽनयुष्ठा- 
नेऽपि प्रायश्चित्ताभावात् 1 ततश्च जाते्ादेः शुद्धमासते एवाु- 
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शरान । दवच नित्यत्वं मैमित्तिकत्वं चाविवक्षितम् । कितु यस्योत्त- 

स्मासेऽनुष्टाने कालातिक्रमनिमिनत्तप्रायथ्ित्तापत्तिः विदितकाल- 

संभवेन छोपप्रसक्ति्वा तन्मलमासे कर्तैव्यमिव्यत्ैव तात्पर्य । अन- 

न्यगति यन्नित्यं कु्यौन्नेभित्तिकं तथा इति हेमादुदाहतवचनात् 

यानन्यगतिकाभ्यवका । अनन्यगलिकानि  कानिचिदरद्यपरि- 
चिष्धे ददितानि । अववयुक्ारदोमष्छ्च पबे चाग्रयणं तथा । 

ममास तु करैव्यं काम्या इ्ीश्च वजंयेत् । अवषट्कारटोमा 

अच्चिहोजोपासनवेण्वदेवादयः । पव दक्षपौणेमासो पार्वेणस्थारी 

पाकश्च । आ्रयणमाग्रयणेश्रिः । संकातिरहिते मासि कुर्याः 

दा्रयणं नवा इति दैमाद्रौ चैठीनसिना विकल्प उक्तः 
तेन दुभिक्षादिना जीणैशान्याभावे आघ्रय्णं चिना नवान्नमक्चणे 

प्तद्ाहुथं आदिताच्चिरप्रयणनानिषटू नवान्नं पाश्चीयात्का तत्र 

आयथ्ित्तिरिति सोऽये वेभ्वानराय द्ाद्राकपालं पुरोव्डाशं 

निधपेत्, इति परायच्ित्तास्नानान्मलमासे कार्यं ! धान्यसत्वे तुत्तर- 

स प्ेति व्यवस्थितविकल्प ण्व । काठकण्द्यपरिशिष्टे- 

अदिऽनन्यगति नित्यां कयीन्नेमित्तिकीं किया । सोमयागादिक- 

मीणि नित्यान्यपि मलिम्चुचे । पष्री्याश्रयणाध्रानचातुमौस्पादि- 

कान्यपि ! महालया्काश्राद्धोपाकमद्यपि कमे यत् । स्पष्टमात्त- 

नेमदालयनि° विरेषाख्याविदिवं वर्जयेन्मटे । इति ! महाट्यो 

मादपदापरपक्चः । प्रेतमाद्यादिमार्य श्राद्धपिडोदक्ाः करियाः । 

सखविडीकरर्णाताश्च यथाकाटमुपख्िताः । यववीदहितिखेद्धामो 

जावक्मदिकाः कियाः \ मघाज्रयोदशीघ्राद्ध परत्युपस्थिति्े- 

लुकं । अनन्धगतिकत्वेन कर्तव्यं स्यान्मटिम्लेचे 1 प्गुर्खविः- 

लद्धिश्राद्धं तथा सोममस्याधेयं महालयं । राजामिचेकं काम्यं 

च न कुयीद्धानुरुषिते । उयोति {परार ः-यातधानभरियो 

आसः कन्यार्कै जायते यदा । देवं पिच्य तदा क्म उत्तरे 

आति कस्येत् । देवल्;-अकै नमस्यकन्यास्थे आद्धपक्चः 

श्रकीवितः । सिनीवाटीमतिक्रम्य यदा कन्यां व्रजेद्रविः ! तद् 

कारस्य बृद्धत्वादतीतैव पिवृक्रियए । अतीता पंचमं पश्चमति- 

ऋतिः ! पतेन महाख्यश्राद्धस्य कन्याकेनिमित्तत्वात् नेमि- 

न्तिकश्राद्धस्य मखमासऽपि विधानान्महाखयश्राद्धं मख्मासे 

कार्यमिति केषांचिदुक्तिस्युकतेव उद्ाहतवचनविसोघात् । अत 

१ ममास्ति - प न्नाह्नियुच्ेम ध 
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पएव-अन्दोदकुममन्वादिमदाएखययुगादिषु ! इति कालादर- 
कारिकायाच्पि मटमासकायंघु मध्ये महाटयग्रहणं उक्तीद्।- 
हरिष्यमाणवचनविरोधाद युक्तमेव । हेमाद्रौ नागरखंडे- 
आषाढ्याः पंचमे पक्चे कन्यासंस्थे दिवाकरे । यो वे श्रध 
नरः क्यादेकसिन्नपि वासरे । तस्य संवत्सरं यावत्तघ्ताः स्युः 
पितरो धवं 1 नभो वाथ नभस्यो वा ममास भवेद्यदि । 
सक्षमः पिवृपश्चः स्यादन्धथेव तु पचमः । अच्र कन्याकैः प्रारा- 
स्व्यसंपादको नतु निमित्तं 1 अन्यथा चतुर्दृद्याममायां वा यदा 
कन्यासंकातिस्तदा ततः पथं श्राद्धाकरणापत्तौ एकस्िन्नपि 
वासरे इति सामान्येनाभिधानालुपपत्तेः तथाच काष्णां- 

जलिनिः-अते वा यदि वा मध्ये यज्ज कन्यां रवि्वजेत् । 
पक्षस्तु पंचमः पूस्यः श्राद्धपोडशकं प्रति । बुहन्भनुरपि- 
मध्ये वा यदि वाप्यते यत्न कन्यां रचिव्रैजेत् । स पक्षः सकलः 
पूज्यः श्राद्धं तच्च विधीयते । इति । यत्तु जातुकण्येवचनं- 
आपादीमवधि कृत्वा यः स्यात्पक्षस्तु पचमः । श्राद्धं तच पङ्क्वीत 
कन्यां गच्छतु वए नवा इति ! तदुदाहतवचनैकवाक्यत्वाथ पक्षो- 
पकमकारे कन्याकौीभाचेऽपि तत्र श्राद्धं कर्व्यभित्यभिप्रायक । 
अत एव कन्यागते सविचरि यान्यष्टानि त षोड । कठुभिस्ता- 
नि तुल्यानि पितणां दत्तमक्चयं । इति वचनमपि पक्चमध्ये यसि- 
न्कस्िन्नटनि कन्यासंक्मेऽपि ततः प्रायीनान्यप्युपादेयानीलयभि- 
्रायं । यत्त-श्राद्धीयेऽहनि संप्रा मटमासो मवेचदि । श्राद्ध 
यं प्रकुर्वीत पं कुवेन्न मुद्यति । इति वृद्ध वसिष्टवचनं तन्मा- 
सिकविषरयं । संवत्सस्मध्ये यद्यपि मल्मासो मवेन्मासिका 
दिनमेकं बुद्धि नयेदिति । अब्दमवुधटं ददयादन्नं दयात्सु- 
चितं । संवत्सरे विष्द्धेऽपि प्रतिमासं च मासिकं । इति धसि- 
छकोथुसिवक्येकवाक्यत्वात् । विष्णुरपि-मासिकाब्दे 
चेदधिमासपातो मासिका दिनमेकं व््ैयेदिति । अतण्वं 
हेलाद्रौ-सवत्सरतिरेकी वे मासश्येव चयोद्शः । अखुरार्णा 
त॒ मासोऽसो तस्मादेव विगर्हितः । तस्मात्रयोदये श्राद्धं न कुयौ- 
ननोपतिष्ठति । इति ऋष्यद्यगोक्त; श्राद्धनिषेधः संगच्छते । 
यानि तु-उपाकमे तथोत्सभैः प्रस्वादोत्सवाएकाः । मासन्द्धौ 
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नाधिमासं विवर्जयेदिति \ मटमासेऽपि कर्तव्यं श्राद्धं यत्प्रति. 
चत्सर । सांवत्सरं न वभ्चैत श्राद्धं तच्च सतादनि 1 ̀ जा्तक- 

मणि यच्छाद्धं दश्रादधं तथैव च । व्रतिसंबत्सरं यश्च पुलै- 

मागे अकीतितं । पूर्वभागे मरुमासे इत्यर्थः । इति उथोतिः- 

पराच्ाररातातपपैटीनसिवचनानि तानि भर्मासस्- 

तानां कदाचित्स णएवाधिकस्तद्ा मखमासे प्राप्ताव्दिकविषयाणि 

इुद्धमाखसतानां भरथमाव्दिकविषयाणि च । यैटीनस्यादि- 

वाक्थेकवाक्यत्वात् । तथाहि चैटीनसि;-मलमासष्धतानां ? 
श्राद्धं यस्प्रतिवत्सरं । मरूमासेऽपि करवैव्यं नान्येषां तु क्रा 

चन । इति । माधवे मलयतपाः- व वयै च यच्करधं सतारे 

तन्मद्धिम्चे ! करयौत्तच भमीतानामन्येषासुत्तर ठु इति। शुः -- 

मलमाखश्चतानां तु यच्छादधं भरतिवत्सरं । मरमासे तु कत्य 

नान्येषां तु कदाचन । न्यासः- मलिम्लुचे ठ संभाते ब्राह्मणो 

नियते यदि 1 उनाभिधेयो मासो जु कथं कूयौदथान्दिकं । 

यस्सिन्राद्लौ गते सूय विपत्तिः स्यद्विजन्मनः । तस्मिनेव 

ग्रकुर्वीत पिडदानोदकक्रियाः । अधिमास्रता्नां तु सीरं 

मानं समाश्रयेत् । स एव तस्य सासोऽपि श्रद्धपिट- 

क्रियादिषु । स एव दिवसस्तस्य श्राद्धविडोदकादिषु 1 इति । 

उत्तरां हेमाद्रौ पाठांतरं । इत्यादिपैठीनस्यादिवचनेशरैतमाग 

एव यद् मल्मासो भवति तदा मटमासखतानामेव क्षयादश्रार 

मलमासे पव कार्यमिति विधीयते नान्येषां त॒ कदाचनेति न 

अधिमास न कर्षव्यं श्राद्धं सांवत्सरादिकमिति । वपे वर्थ 

तु यच्छराद्धं मातापित्रोगैतेऽटनि । मलमासे न कत्य 

दयाघ्रस्य चचनं यथेत्यादिवाक्यविदहितनिषेधालुवाद् त्यस्य 

निर्विवादत्वात् । एवं । ग्म वाधुपिके परेतश्राद्धे धेव्येऽनुमा- 

सिके । प्रथमे चाब्दिके चैव नाधिमासो विधीयते । अस्करतिऽपि 

कर्ठव्यमाव्दिकं प्रथमं छिजञैः। तथेव मासिकं श्राद्धं सपिडी- 

कर्णः तथा । आब्दिकं भरथमं यत्स्यात्तत्कुर्वीत मदिम्तुचे । 

जयोदये तु सभ्रात्े कर्वीत पुनराब्दिकं । अब्दे पूणं सति द्वितीया 

व्द्वेरतिथौः क्रियमाणं प्रथमाद्दिकं । पुनराब्दिकं द्वितीया. 

द्याव्दिकः तु घरयोददे मासि सम्यकू अतीते सति चलुदैरागा 

सश्रवेदातिथो कार्यमित्यथैः 1 प्रलयं दवादद्ये मासि कायां िट- 



द्वितीयाब्दायतिथौ पिडक्िया सांवत्सरिकं श्राद्धं कार्य । क- 
चित्ततीयचवुर्थाचब्दायमासे मरमासे सति मरमालात्मके त- 
सिन् त्रयोदशो पूणं सतति चतुरदरामासाद्यतिथौ श्यादिद्यथं 
अस्यापवादमाह मुक्त्वा त्विति । सृतमसमास्भ्य चयोद् 
रास्य द्वितीयाब्दाद्यमासस्य मलत्वे तु प्रथमाब्दे पूणे द्वितीया- 
ब्दायतिथां क्रियमाणं प्रथमाबव्दिकं मटमास्रगतद्धितीयाब्दाद्यतिः 
थावेव काथभित्यथः 1 आब्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तत्कुर्वीत मलि- 
म्चे ! इति 1 असंक्रतिऽपि कर्तव्यमाब्दिकं भ्रथममिलयायेकवाक्य- 
स्वात् । यथा शुद्धका्तिके सतस्य सतमासमारभ्य अयोद्शे 
द्वितीयकार्तिक एव मलमासस्तद्ा द्वितीयाब्दाचयावयवे तस्मिन्म- 
छमासे एव कार्य नतु प्रथमवषीन्तर्मतमासांतरेप्यधिके स॒तमा- 
समारभ्य चयोददो आश्विने । तस्य श्रथमाब्दांतरीतत्वेन द्धिती- 
याब्दा्यतिथौ विहितस्य प्रथमाद्धिकस्य त्ायुष्टानस्याराखी- 
यत्वात् । मासपक्षतिधिस्पषे यो यस्मिन्घ्रियतेऽटनि । प्त्यब्द् 
तु तथाभूतं क्षयां तस्य तं विदुः । इति ऽथासवचनविरोधात्। 
सर्वेषामेव श्राद्धानां श्रेष्ठं सांवत्सरं मतं । क्रियते यत्वग्रेषठ 
खतेऽहनि वुधैः सदा । मृतेऽहनि पितुर्यस्व॒ न छर्याच्छराद्धमाद- 
शात् । मातुश्च खगादख वत्सरांते मृतेऽहनि । नाह तस्य 
खगे पूजां गृह्णामि नो दरिः । नब््यानच वै स्द्रो न 
चान्ये देवतागणाः । तस्माद्यत्नेन कतेव्यं वपं वर्प मृतेऽहनि । 
मभमान्दिकिनिणयः । नरेण खगद्रादूल मोजकेन विरोपतः। भोजको 

यस्तु वे श्रद्ध न करोति खगाधिप । मातापितृभ्यां सततं चै 
वपर सृतेऽहनि । स याति नरकं ध्रोरं तामिस्लं नाम नामतः। 
इ्यादिहेमान्युदादत.मविष्यपुर्ाणा दिवचनैः ससंकरंतचांद्र- 
दादेशमासात्मकवत्सराते पूरणे सति दितीयवत्सराचतिथौ सु- 
ततिथिसजातीयायां श्ाद्धश्याद्यावदयकत्ववोधनात्तदकरणेन 
भ्र्यवायापत्तेः, द्वितीयाद्दे श्राद्धसंवंधाभावेन प्रलयब्दमिति श्रय 
माणव्याप्निवाधापन्ेश्च ] अतएव वरवे वय तु यच्छाद्धं मातापिनो- 
ग्रेतेऽहनि । मासद्येऽपि तत्छकयद्याधस्य वचनं यथेति काला- 
दशादाहतगालववचनमपि प्रथमान्धिकं मले द्वितीयायान्दिकं 
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शुद्धे इत्यभिप्रायकमेव । आब्दिकं प्रथं यत्स्यादिव्याचयुदाहतवा- 
क्थेकवाक्यत्वात् । नच मासद्धयेप्येकस्यैव श्राद्धस्य कर्वव्यताप- 
रमिदमस्तु । एतदेकवाक्यतयोदाहतवचनन्येव मासद्धयकतै- 
व्यतापसणि संत्विति रोक्यं । दवितीयाचाब्दिकस्य मलमासे 
कतेव्यतास्वीकारे आद्दिकं प्रथमं यत्स्यादिति यमवाक्ये, असं- 
करते पि कर्तव्यमाद्धिकं प्रथममिति वासिष्ठे, आं मुक्त्वा तु 
वत्सरमिति हारीतीये च प्राथम्यविरोषणवेयर्थ्यापत्तेः । वर्प 
वपे तु यच्छ्राद्धं मातापिनोखैतेऽहनि । मलमासे न कतेभ्यं 
व्याघ्रस्य वचनं यथा 1 इति, वर्षे वपं तु यच्छ्रद्ं शता तन्मलि- 

म्चे । कुयौतत्र प्रमीतानामन्येपामुत्तर तु ! इति, चलमासप- 
भीतानां श्राद्धं यत्परतिवत्सरं । मलमासेऽपि तत्कार्य नान्येषां 
तः कदाचन । इति मटमासख्तानां तु श्राद्धं इति सल्यतव्रतसत्थ- 
तपःपैटीनसिभगुवाक्यानां विसोधापत्तेश्च । गाखवीयस्य 
प्रथमद्धितीयादिन्यवस्थया मासद्वयकर्तश्थतापरत्वे तु न क- 
स्यापि वैयथ्यादिशंकेति तत्परत्वमेव युक्तमिति वोध्यं । अत- 
धव देमाद्विलाधवादीनां गारृद्वचनाचुपन्याक्षिऽपि न 
न्यूनता । अतएव मखमास्तखतानां भरल्याष्दिक श्राद्धं मरमासे- 

ऽपि कार्यं अन्येषामुत्तरमास्येवेति स्ष्रत्यथसारः । वयै वयं 

इति क्षल्यत्रतवचनं मटमासादन्यत्न सतस्य प्रथमाध्विकान्य- 

शाद्धविपयमिति हेमाद्रिः । शद्धमासमरतानां प्रथमाब्दिकं मल- 
मासे कर्तव्यं, द्वितीयाद्याब्दिकं शयुद्धमासे इत्यनया विवक्षयो- 
भयन्र कतैव्यतेति प्ाधवः । प्रतिमासं सुताहे च श्राद्धं यत्पर 
तिवत्सरं । मन्वादौ च युगादौ च। तन्मासोरुमयोरपि । इति मरी- 
चिवचने प्रतिसंवत्सरं श्राद्धं प्रतिसंवत्सरं क्रियमाणं कव्पा- 
दिप्रभरति श्राद्धं नतु क्षयाहशाद्धं तच्निवेधकवचनविरोधादिति 
भ्रदनरल्लः । गाङवचने मासदयेऽपीलयनेन मासद्वयात्मकक्ष- 
यमासे श्राद्ध कार्यमिष्यर्थः । मटमासादन्यच्न खतानां शुद्धमास 

एव कार्य, प्रथमाब्दिकं मलमासे एव॒ कार्यमिति नि्णयामृतश्च 
संगच्छते । यत्तु कारादर्ौ अरयुसखलस्यतपोक्चनभ्ां निय- 
मावगतेः मल्पाससरतानां मलमास एव, अन्यमाससतानायुत्तः 
रेति प्राचीनकृतव्यवस्थ पू्पक्चीश्खय मठमासश्तानां मखे 

णव अन्येषामुभयत्ेति निश्चयो गाखवमरीचिवचनास्यामि- 
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5 वदालवमरीचिवचनविरुदाव्दिकं प्रथमं श्यादियमयरि 
त्युक्तं तद्वाखवमरीचिवचंनविरुद्ाब्दिकं अरथम इदा्देयमवास्- 
छरहारीतसत्यवतवचनादरीननि्वेघनत्वात् , कालाद पूर्वै 
पन्षीकतथराचीनमतस्यैव यमादिवचनाचुगुणस्य हेखाद्विमाधवा- 
दिभिः पुररछृतत्वाच्चोपेश्ष्यमेव ।. एतेन मासद्येऽपि कार्यमिल्य- 

थका अ्वचीनग्रथा अष्युपेश्षया इति बोध्यं । तस्मान्मखमास- 
सतस्य यदा सृतमास एव मकमासस्तद्ा मलमासे एव । 

शुद्धमासखतस्य यद्? सतमास एव॒ मरमासस्तदा प्रथमा- 

व्क चेन्मलमासे एव । द्वितीयायाब्दिकं चेन्मरमासमति- 

ऋभ्य शुद्धमासे एव कार्यमिति सिद्धं । मरमासस्तस्य भ्रथ- 

माधान्दिकं तु यन्नामको मरुमासः द्वितीयाब्दाये शुद्घपक्षादिके 
तन्नामके मासि सतपक्षीयग्रततिथो कायै ! उदाहतसर्वैवननेन 

हेमा द्विमाधवाचलुगतत्वात् । एतेन मलमासमृतस्य अथमा- 
व्क तद्वारिस्थे सूं श्ृततिथो कार्ये सत्यततपोच्यासवच- 
नभूखत्वादिति नंद पंडितादिसकलनवीनोक्तिः सत्यतपोव्या- 
सवचनाथीक्ञाननिवंधनत्वात् उदाहतनेकवचनहेमाद्विमाध- 

चचिरोधाच्च साहससूपैवेति चितनीयं । मासद्वयात्मकक्षयाख्य- 
ममास तु मासद्वयनिमित्तके श्राद्धं कायै । एक एव यदा 
मासः संक्रातिद्यसंयुतः । मासद्कयगतं श्राद्धं मलमासेऽपि 

शस्यते । इति हेमाद्विमाधवनिणेधाश्तमदनरलाघुदाह- 
तस्त्थत्रनवचनात्। हेमाद्विणापि प्क एव यदा मास इति 
चचनाच्छुद्धमासखतस्यापि प्रतिसंवत्सरध्राद्धस्य श्षयमासे बि- 
धानात् क्षयमासाव्यवदि तपूवैभाव्यसंक्रांतश्राद्धं भराकृतस्तज पूवः 
स्यादिति पू्वासंकरंते, पक ण्व यदा मास इति वचना- 
रक्षयमासे च कायं । तेन मरमाससरृतस्य यदा मरणमासो मख- 
मसो भवति तद् परतिसंवत्सरश्राद्धं मलमास ण्व कायन 
शुद्धे नाग्युभयोः । शुद्धमासण्धतस्य यदा मरणमासो मर्मासो 
भवति तदा प्रथमाद्दिकं चेन्मरुमासे प्व कार्य न शुद्धे नप्यु- 
भयोः । दवितीयायाश्िकं चेत् शद्धे पव कार्थं न मरे नाप्यु- 
मयोः । तस्त प्राकृते मासे क्याच्छद्धं यथोदितं । तथैवा- 
भ्युदयं सर्वे नित्यमेकं ॒तु सर्वदा । प्रारूते शुद्धे सवै शद्ध 
नित्यं नियमेनेकमेव कुर्यान्न द्वितीयं मखमासेऽपीदयर्थः । तथा 
सांचत्सरं न वधेत श्राद्ध तत श्ताहनि इति वचनादपि न सां- 
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वत्सरिकमुभयजालुष्रेयमिति सिद्धांतयित्वा केचिदुमयत्रेति त- 

दप्ययुक्तमेवेद्यादिनोभयत्राजुठानं दूषितं । स्रत्यथसारमाधव- 

निणयाश्रतमद नरत्नादीनामिदमेव संमतमिति वोध्यम् । 

विंडवजैमसंक्रांतौ सकरांतो पिडसंयुतम् । प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमेव 
मासदयेऽपि च । दव्यवीचीनत्रथे कचित्पराश्चरनास्ना छिखितं त्य 
द्ार्घं तरि पूर्वासक्राति कृतस्य क्षयमासेऽप्यलष्ठानमिति दहेमा- 

द्विणोक्तत्वात्तद्विषथकमेवेति नैतद्वखादप्युभयत्रालु्ठानमिति 

दिक् । मासद्ययसंवंधीन्यन्यान्यप्यावश्यककमौणि श्षयमासेऽचु- 

' मल्मासकभषिवानं । देयानि । मासद्वयोदितं कम॑ तत्छु्यादिति 
निर्णयः । एकस्िभ्मासि मासौ द्वो यदि स्यातां तयोर्योः । ता- 
वेव पक्षौ ता एव तिथयसखिशदेव हि ! इति मदनरलोदाहत- 
स्मृयतरवचनात् । क्षयमास त्िथिपू्ौधरं उत्पन्नस्य शतस्य च 

वर्घौतरे वधौपनोर्सवः क्षयाहशराद्धं च श्षुयमासांतगेते पूर्वमासे 

कार्य । तिथ्युक्तरा्ै जातस्य खतस्य च क्षयमासांतग॑त उत्तर- 
मासे । तिथय प्रथमे पूवो द्वितीया तडुत्तरः । मासाविति 

बुधेश्चिौ क्षयमाखस्य मध्यगो । इति हैमाद्विमा घ वाघुदाहत- 

वचनात् । नच श्राद्धमपि पू्वमाससरतस्य तिथिपू्वधं उत्त. 

रमासमृतस्योत्तराधं किः म स्यादिति रहौक्यं । अपरा्ञादिकाल- 

विधायकवचनविसोधापत्तेः । अतणवान्यान्यपि मासद्वयविहि- 

तानि कायणि स्वस्वकाठे एव कर्तव्यानि । पच रविसक्रा- 

तिने यो बवज्यौवर्ज्यविधिः स्पृतः ।सखण्वत दविसंक्रंतो 

मरमासेऽप्युदीरितः ! इति वचनालच्छरयमासेऽपि सामान्यतो च- 

तारभनिषेधः प्रतीयते, तथापि भ्रथमारंभविषय एव सः । मा- 

सद्धयोदितं कमेत्यनेनैकवाक्यात् । तेन मर्मसीषपोपयोः क्ष 

यांतःपातेऽपि पूथैवषपोषे आरन्धस्य माघमासवतच्ानादेरदि- 

तीयारभः; क्षयेऽपि भवतति । णवं कातिकस्य क्वयां तःपातेऽपि 

चातुभीस्यव्रतसमा्िस्तत्रेव कर्तव्या । आरब्धस्य कर्मणोऽस- 

माप्तौ पुनरनारंमे च आरंभानियमे दोषञ्चासमाप्तो स्यादिति 

देमा्युदाहतकाल्याय नवचनविसेधापत्ते्च । हेमाद्रौ यमः- 

ग वाधषिके भ्ये श्राद्धकर्मणि मासिके । सपिडीकरणे निव्ये 

१ 'पयेतिरदिभिः", 
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दिभिः 1 जातकमौलखकमाणि नवश्राद्धं तथेव च । मधाजरयोदशी- 
श्राद्धं श्राद्धान्यपि च षोडश । चंदरसुयेग्रहे स्नानं शराद्धदान- 

जपादिकं । कायौणि मलमासेऽपि नित्यं नेमित्तिकं तथा । इति । 
अत्र ती्थ॑खानं द्वितीयादिकं । प्रथमं तु न मवति । मलमासे- 

ऽप्यनाचृत्ततीधैयात्रां विवजजयेत्। इति निषेधात् । गर्भे गभमासग्र- 

युक्यानिदितपुंसवनादौ 1 वाधैषिके अशीतिभागो बदधिः स्या- 
दितिविदितचरद्धौ 1 भरले मासिकथृतिदाने । श्रद्धेति प्रतिमासं 

क्रियमाणे अमावास्याध्राद्ध इदयर्थः; । मासिकस्य पोडरश्राद्धांत- 

सतत्वेनेव सिद्धेः ! स्मृत्यतरे-श्राद्धजातकनामानि ये च सं 

स्कार्सव्रताः । मलिम्बुचेऽपि कर्वव्याः काम्या इष्टीश्च वजै- 

येत् । सेस्कारा अन्नपराराननिष्कमणादयः इति देमा्याद्यः । 

सवता; पूचैसंकल्पितचातुमस्यबतविरेषाः । यस्तु -नामान्नग्रा- 

द्रानं चोटः विवाह मौजिवधनं । निष्कमं जातकमीदि कास्यं 
0. अः श्र =, ५ भ, भ, 3 भ, 

वृपविसर्जनं । अस्तगे च गुरो शके वारे बद्धे .मङिम्छुचे । 
उद्यापनमुपाररसं तानां मैव कारयेत् । इति गारग्यण नामन्न- 
प्रादाननिष्कमणजातक्मणां निषेध उक्तः स जातकमीदिविधा- 
यकोदाहतवचनविरोधात्। नामकम च दष्ट यथाकारं स- 
माचरेत् ! अतिपाते सति तयोः प्रशस्ते मालति पुण्यमे ! इलया- 
दिवचनेकवाक्यत्वाच्च स्वकाटातिक्रांतनामकरणादिविपयः । 
भत्स्यपुराणे-आधानं यज्ञकमोदि प्रायधित्तं नतानि च । न 
कुर्यान्मरमासेः पि शुकरशुर्वो रुपये । इति बृहस्पतिः । निद्यने- 

मित्तिके कुर्यत्प्रयतः स मछिम्ुचे । तीथश्चाद्धं गजच्छायां भर 
तश्राद्धं तथेव च । अच तीथश्राद्धं गजच्छायाश्राद्धं चन नियं । 
अकरणे प्रत्यवायाभावात् । नापि नैमित्तिकं । तीशथगजच्छध्या । 
सेवं घरूपनिमित्तस्य पुखुपप्यललसाध्यत्वेन निभित्तत्वाभावात् । 
अतस्तयोः पृथगुपादनं 1 गजच्छायात्व्र-पस्मान्नं तु यो दद्या- 
त्पितृणां मधुना सह 1 छायायां कुजरद्रस्य पूवैस्यां दक्षिणामुखः । 
इति विन्वाभिन्नोक्ता गजस्यैव छाया ब्राह्या, नतु-यदेन्ुः 
पित्देवले हंसश्चैव करे स्थितः । याप्या तिथिर्भते्सापि गज- 
च्छाया भरकीतिंता } इति तेनैव परिभाषिता । भधिकमभाद्रपदे दस्त- 
स्यसू्यासेभवेन तस्या असंभवात् । स्मतिसंग्रहे-यौगादिकं 
"सिकं च श्राद्धं चापरपदक्षिकम् । मन्वादिकं तैथिकं च कुर्या. 
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न्मासद्वयेऽपि चेति ! अघापरपश्चिकं प्रतिरृष्णपक्चविष्ितं शरा्ध- 
मियर्थः । नतु महाख्यध्राद्धं, तस्याधिमासे निषेधस्योक्तत्वात् । 
एषं च क्षयादश्चाद्धस्य मासद्वये विधायकानि वपे व्षेव्यादिगा- 

छवादिवचनानि भरथमानिकं भलमाससंमवे तन्नैव कायै दधि. 
तीयायाच्दिकं तु शुद्धमास णवेयेवं व्यवस्थया मासद्वयविधा- 
यकानि । प्रतिसंवत्सरे श्रद्धे नाधिमासं विवजयेदिद्यादीनि 
मखमासमयद्टतग्रलयान्दिकविषयाणि, श्राद्धीयाहनि संघाते इत्या- 
दिश्राद्धद्वयविधायकानि मासिकश्राद्धपसणि, पितकायोणि चो 
मयोरित्यादीनि दशदिश्राद्धपराणीति । मरुमासे न कतव्य 

व्याघ्रस्य वचनं यथेति, अन्येषामुत्तरत्र स्वित्यादीनि शुद्धमासल- 
श्तद्वितीयाद्याब्डिकविषयाणीति विषयभेदात् सिद्धः स्वैपाम- 

वियेध इति । तथाच सर्ववाक्याविरोधेन कृतस्य मलमासे 
कार्याकार्यनिणयस्यायं संग्रह; । अनन्यगतिकानि सानं संध्या 
निलयजप ओपासनदोमः अच्चिद्योबरह्योमः देवपूजा पंचमदहायन्ञाः 
अतिथिपूज्ञा नित्यदानं पू्वारब्धस्थाटीपाकदर्तपोणमासेषएटयः 
ण्रान्यामावे आत्रयणषठिः अश्यदुगमादिनिमित्तानि पुनःस- 

श्रानादीनि भरणकाटे शद्यपाद कप्रायधित्तद्ानादिकं देवभ्र- 

तिमादिसंस्कारनासे पुनः्रतिष्ठा पुंसवनं सीमंतोन्नयन यथा- 

कालप्राघजातक्मै नामकरणनिष्करमणान्नधादानानि तदंगाभ्युदयि- 

कश्चाद्धं तन्निमिच्तकदानं मटमाखास्प्राक्पारब्धवताचयवुषठानं भ्र. 

दणनिमित्तकस्नानजपदहोमश्न!ददानानि ज्वसादिसोगनिवतैक जप- 

दां त्यादिकं वृषटवथविदहितजपादिक अखभ्ययोगे विहितदानादिक 

पू्वदष्ानादिदेवद शनं पूवदष्रतीथललानं एतानि मलनासऽन्य- 

ब॒ष्ठेयानि 1 मरणकाङे शुद्छापादक्रायधित्तदानादिक भेता 

हमारभ्य ददादहांतविहितप्रेतक्रिया एकादशे विदहितेकोदिष्ट- 

श्राद्धदृषोत्सगीदिकं मासिकादिश्राद्धं सपिंडीकरणं अब्दोदङु- 

भश्राद्धं चैतानि मटमासे प्राप्तानि चेत्त्ाठुष्ेयानि । युगादि- 

मन्वादिकस्पादिनिमितकश्चाद्ं मासिकश्चाद्धं द रौश्नाद्धं अहरहः. 

घ्राद्धं चैतानि मासहये कर्तव्यानि ¦ शुद्धमासस्रतस्य खतमास- 
[क्व # 

नः ~~ 
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तद्धितीयायाव्वाचयमासाद्यतिथौ कार्य । यदाकद्ाचिन्म्रतमास 

एव मटमासस्तदा ममाते एव कार्य न शद्धमासे दति । पव- 

मन्यदपि यदनन्यगतिक्ं नित्यं तैमित्तिकमन्यद्वा कालातरेऽदा- 

क्यावष्ठानं तदपि कायैमिति । यत्त॒ नित्यादिकमपि कालांतरे 

करतु शक्यते तन्मठे न कुर्यात् । यथा--अदयाघान, अश्निष्टोमा- 
दियागान् , प्राथमिकदशपू्णमासपा्वैणसख्ालीपाकान् › अपूवेती- 

शयां, अनादिदेवधथमद्रौन, देवतारामतडागवाप्यादिपतिष्ठ, 

अथिरोचादिद्योमारमं । अथ॒ वृषोत्सजेने ¦ तच्च द्विविधं काम्यं 

नैमित्तिकः च । नेमित्तिकमेकादराहादिक । कास्यं कार्तिक्यां 
वेराख्यां ग्रहणे संक्रमणे चेति बौधायन नोक्तं । तच्च कास्यवु- 

पोत्सम, प्रथमराजाभिपेकं, अतिक्रान्तस्वकाटजातकर्मायन्नप्राश - 

नांतानि, चोटोपनयनवेदवतसमावतैनविवाहान्, आश्रमस्वी- 

कारं, गृटय्रामाच्ारभप्रवेशौ, वसंनमदोत्सवादिरूपदेवमदोत्ल- 

वान् , व्रतारंमोयापनेः पूर्वोक्तनिमिचकातिरिक्ताभ्युदयिकश्रादधः 
दरेद्यांतरया्चां, जतियादिकास्येष्टीः, अनापत्कालिका्रयणं, चा- 
तमीस्यपद्ुवध्वादीनि, सव॑पापप्रायथ्ित्तं, उपाकरमोत्सजेनजन्म- 

दिनोत्सवान् , पविधारोपणं, द मनकपूजां, सण्टकाश्राद्धं, विष्णु- 
दायनपरिवतैनोत्थानानि, दुर्गस्थापनराक्रष्यजोत्थापने, महा 
दानातिदानं शुद्धमासस्तद्वितीयाचाव्दिकं, महाठयश्राद्ध, स्प- 
च्रमासविरोपाख्याविषितानि शरवणाकमीदीनि दीपावदट्या- 
दीनि च मख्मासे विवजैयेत् । अआधरानादिसबपभायश्ित्तांतानि 
महाष्रानं च एतानि छुक्रा्यस्तादावपि वजेयेत् । वे बा यदि 

वा बुद्धे शुक्रे चास्तमरुपागते । मलमास इवैतानि वजजयेदेवदर्शी- 
नम् । इति वचनात् ! गयायां नायं निषेधः । गयायां स्बकाटेषु 
पिंडं दयाद्धिचक्षणः । अधिमास जन्मदिने अस्ते च शुख्टयु- 
ऋयोः । न द्क्तव्यं गयाश्राद्धं नीचस्थे च बृहस्पतौ । इति वा- 
शुपुराभात् | अत्र ्ाद्धस्य याचापूर्वकत्वाद्याचायां न निषेध 
इत्यथः । मखमासविशेषस्य हिराषाढ इति संज्ञा ! तदाद भा- 
धवे वद्धुमिहिरः-माधवायेषु पटुस्वेकमासि ददौद्ययं यद्ा 1 
द्विराषाढः स विषयः रोते ककैटकेऽच्युतः ! इति । अत्र विरोष- 
माद स एव-मेपादिमिधुनातेषु यदा दशद्धयं भवेत् 1 जन्दां- 
तरे वदावद्यं भिथनाक हरिः सवपेत । इति । अददात उन्तर- 
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वपे । करकटादितिक्रे वापि यद दश्च॑द्वयं भवेत् । अब्द्ांतरे तदा- 

मलमास दानं । बद्धयं करक्षटाके हरिः खपेत् । इति ॥ बलख्मास- 

क्रस्ययुक्तं हेमाद्रौ पादयो-विष्णुरूपं सदां मलमासे तु 

पूजयेत् । मट्मासस्त॒ मासानां मलिनः पापसमवः 1 तस्य पाप- 

विद्युद्धं मलमासवरतं चरेत् । दिनेदिने भ्देयानि विविधा- 

ज्ञानि शक्तित; । दक्षिणाधृतयुक्तानि कास्यपाचरयुतानि च 1 अधि- 

मासे तु संप्राप्ते गुडसर्षिःसमन्वितान् । द् यानेन मवरेण चय 

खिशदपूपकान् । विष्णुरूपी सदलरं्चः सवेषापश्रणाश्शनः । 

अपूपान्नप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु । चंद्रवन्निमकाः पूपाः शा 

छितंडकमिधिताः 1 आहारः सवेदेवानां तन्मे करुर्वतु मंगलं । 

यावंति तन्न छिद्राणि अपृपस्य च पार्थिव । तावद्धषसहसखराणि 

स्वर्गलोके महीयते । अधिमास त॒ संधाने यखिशन्तु देवताः । 

उद्िद्यापूपदानेन पृथ्वीदानफठं ठमेत् । अशक्ताबुक्तं तत्रैव-- 

अथिमाते यदा राजन् दादश्षी बाथ पूणिमा । व्यतीपातदिने 

वापि दद्यादन्नं हि शक्तितः ! साज्यपात्रं च सगुडं जचयल्िशव्- 

पूपकान् । कांस्यपात्रे विनिक्षिप्य दिरण्येन समन्वितान् । उपा- 

नच्छबसंयुक्तान्विभ्राय विनिवेदयेत् । मजः । यस्य दस्ते गदा- 

चक्रे गद्डो यस्य वाहनम् । शंखः कर्ते यस्य ख मे विष्णुः 

प्रसीदतु ! कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघरिकादिना । यो चचयति 

भूतानि तस्मै कालात्मने नमः । कुर्षे्रमथं देराः काठः प्च 

द्विजो हरिः । प्रथ्वीसमभिदं दानं गृदाण पुरुषोच्चम । मलानां च 

विद्य्यभ्र पापपदामनाय च । पुचपोत्राभिन्रच्यथ तव दास्यामि 

भास्कर । मंजेणानेन वै दद्यात्रयस्िशदपूपकान् । गृहे तस्य 

स्थिरा लक्ष्मी्यो दया्सूर्यसंनिधौ । दारि न भवेत्तस्य रोग- 

दकेराविव्जितः । इति मख्मासे कायौका्यनिणेयः । 

अथ पक्षनिणेयः-सच द्वेधा विभक्तस्य चाद्रमासस्येको 

भगः । स ॒दिविधः शुद्कपक्चः छष्णपक्षश्च । तत्न चद्रक- 

लाचृच्यधिकरणकालः शुङ्कपक्चः । कलाक्षयाधिकरणकाखः रष्ण- 

पक्षः ! अनयोर्धिनियोगो ज्योतिःशाख उक्तः--पक्षौ निरतौ 
खुं शुहृष्णो शुभाम कमणि तौ अशस्तो । इति । सैति 

रीये होतृजाह्यणे-यं कामयेत बसीयान्स्यादिति तं पूर्ेपक्ष 
याजयेद्वसीयानेव भवति यं कामयेत पापीयान्स्यादिति तम- 

५. प° चि 
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परपक्षे याजयेत्पापीयानेव भवति तस्माप्पुवेपक्षोऽपरपक्षात्क- 

हण्यतर््ति शुभाशुभे तुत्ववोधनाद्ाभ्युद यिकदेवकायीदौ दुङ्क- 

पश्च प्रद्यस्तः ! आभिचार्कि कमणि पिव्ये कमेणि च इृष्णपष्चः 
प्रशास्तः । इति पश्चनिर्णयः । 

अथ तिथिरमिणींयते-तत्सवरूपुक्तं विष्णुधर्मोत्तरे- 
चद्राकगव्या कारस्य परिच्छेदो यद् भवेत् । तदा तयोः परव- 
क्ष्यामि गतिमाश्नित्य निर्णयम् ! भग्णेन समग्रेण ज्ञेया दर्दर 
रादायः } चिंच तथा रा्लेमीग इत्यभिधीयते । आदिवया- 
दि धद्रणस्त मागद्वादशकं यद् । चंद्रमा स्यात्तदा राम तिथि- 

रिल्यभिधीयते । इति । स्कांद पि--अमपोडशभागेन देवि 
म्नोक्ा महाका ! सखिता परमा माया देहिनां देद्धारिणी । 
अमादिपौणेमास्यंता या एव राशिनः कलाः । तिथयस्ताः समा. 
ख्याताः पोडद्येव वरानने । इति । अनामापौर्णमास्योभैदवि- 
वक्षया पोडदात्वं वोध्यम् । सिद्धातिङिरोपणौ-अकीद्धिनि- 
सतः प्राचीं यचाल्यदरटः ररी । तच्चाद्रमानमंरेस्तु ज्ञेया ढा. 
द्श्षभिस्तिथिः ! इति । अयमथः । उ्वप्रदेरा्वतिमंद गामिसुर्यस्य 
अधःप्रदेश्यवरतीं शीघ्रगामी चंद्रः तयोरैतिविशेषवशदशे दूयै- 
मंडङस्याधोभाग एव चंद्स्याव्धितिर्भवति तदा सूरयरदिमभि- 
रभिभूतत्वाच्चद्रमंडरमीपदपि न प्रकाराते ततो दशोत्तरकाके 
द्षीप्रगामित्वात् चिशषशेपेतयाशौ सूरयाधिकरणराश्यंरा व्यक्व्वा- 
भिमांरो गच्छति । एवं कमेण अयोदशांशप्वेदाक्षणे च॑द्रस्य 
प्रथमा कला दरेनयोग्या भवति । सूर्थाधिकरणराद्यं शादि. 
मचयोदशांशथवेशस्त॒ अतिरीघ्रगतौ चवुःपंचाद्ाता धरिकाभि- 
सचति । अतिम॑दगतौ पंचपच्या घरिकाभिभैवति । ततश्च भ- 
धमकटया स्वदरौनयोग्यत्वसंपत्यथं यावान्कारो.ऽपे््यते स 
कालः प्रतिपच्छनब्दाभिधेयः 1 एवं द्वितीयादिपौर्णमासीपर्यता- 
-स्िथयो वोध्याः । अतण्वोक्तं सिडतशिरोभणौ- तन्यति 
कलया यस्मात्तसरात्तास्तिथयः स्प्रृताः । इति । तथाच सूर्येण स~ 

` दातिसंनिङृटस्य चंद्रस्य यावता काठेन सूर्याद्रादरभिररैर्विभ- 
कर्षो भवति तावान्काठः शुङ्कपक्षे प्रतिपच्छब्दवाचथः । धवं 

द्वितीयादि पूर्णिमांताः । एवमादिव्यादतिविप्रङष्स्य चद्रस्य या- 
चता काडठेन द्वाद्शाभिरदोः सनिकर्षपो भवति तावान्कालः इ~ 



ष्णपष्षे प्रतिपत्तिथिः । एवं कमेणामावास्याता; । पौणमास्यां वि 
ब्रकर्षतारतम्यविश्वांतिः संनिकर्वतारतस्यविश्रांतिरमावास्यायाम् । 
तदुक्तं गोभिरेन-यः परमो विप्रकर्षः सू्याचंदमसोः सा 
पौर्णमासी यः परः संनिकर्षः सामावास्येति । एतावता ति- 
थिस्वरूपे निर्णीतेऽपि कमीगतया निर्णयो वक्तव्यः 1 तञ्च कमोग- 

तिथीनां कर्मागता। तामाह शारथै;ः-तिथिनक्षत्रवासादि सा- 
धनं पुण्यपापयोः । प्रधानगुणभावेन स्वातेव्येण न ते क्षमाः ॥ 
इति । काराद्े व्थास्चः-यत्तिथो यञ्च नक्षत्रे वरे वापि 
च यद्यथा 1 विदितं वा निषिद्धं वा पाख्यंखिदिवं चजेत् 

अपाटयन्पुनरमोहाद पवित्रं पदं बजेत् । इति । एवंच न कालो गुणो 

निमित्तं ह्येतदिति मीमांसाभाष्य उपदेयो शणो नं भवतील्य- 
सि्मायकं । अन्यथा गार्यवचनविसोधरादसंगतं स्यादिति बोध्यं । 

सखंडाखंडतिथिविचारः। सा तिथिः संपूर्णां खंडा चेति द्विप्रकारा । 
तत्ाद्या-मादित्योद्यवेराया आरभ्य षषिनौडिका । तिथिषु 

था खा शुद्धा श्यात्सर्वतिथिष्वयं विधिः । सवौ ह्येताञ्च तिथिय 
उदयादोदयं स्थिताः । शुद्धा इति विनिश्चयाः पश्िनाड्यो दहि 
वै तिथिः] इति माधवे नारदीयपुराणस्ुयेसिद्धातवाक्या- 
भ्यां दर्शिता । सा च यद् सूर्योदयमारभ्य प्रव्रत्ता तदा उपवा- 

सेऽयाचिते एकभक्ते नक्ते दाने वते च षडिधे देवे कमणि णए- 

कोदिषटे पार्वणे द्विविधे पिष्ये अभ्यंगादिनिपेधे च सदेदामावान्न 
निर्णयापेश्चा । खर्वो दर्पस्तथा हिंसा चिविधं तिथिटश्चणं । ध- 

माध्मैवशष्रैव तिथिदखधेधा प्रवतेते । इति गर्गेण तिथेश्ैदधिक्च- 

याघुक्तौ तद्धशादेका तिथिर्दिनद्ययसंबद्धा भवति । दिवसंख- 
दिवससरप। रूपञुत्त विष्णुधरमोत्तरे--टध्वक्षरसलमा मात्रा 

निमेषः परिकीर्तितः । द्धौ निमेषो अरिर्बेया भाणो ददावरिः 

स्मतः । विनाडिका तु षटप्राणास्तत्पष्िनडिका स्मता । अ- 
होरा्रस्तु तत्पटया निल्यमेतत्पकीरतितं । चिखन्मुहूताश्च तथा 
अदोरञ्रेण कीर्तिताः ! तत्र पंचदश ग्रोक्ता राम रातिस्तथा 
दिवा 1 उच्तर तु यदा काष्ठं क्रमादाक्मते रविः । वदा तदा 

भवेदद्धि्दिवसस्य मदीभज । दिवसश्च यदा राम वद्धि समधि- 
गच्छति । तदाथितमुहूर्तीनां बृद्धिक्तेया तथा तथा । राश्विश्च क्षीयते 
तत्र दिनं यावत्मवर्धते । रा्याधितमुहरतानां दानिक्षया तथां 



तथा } दश्चिणां च यदा कां क्रमादाकमते रविः । दिवसरः 
तदा हानिक्ञीतव्या तावदेव तु । क्षीयते तस्य दानो तु तन्म 
संनमन ! हतौस्तथेव चेति । चुद्ूतेनामानि-त । रै 

द्श्चेषरश्च मेच्रश्च वथा सारभटः स्मरतः ! साविचश्च जयंतश्च ग। 
धर्व; कुतपः स्मृतः । रोदहिणश्च विरिचश्च विजयो नेशत 
स्तपाः ! मर्द बारणश्चेव मेदाः पंचदश स्शताः । इति । कां 
खेन पंचदशमुहतीत्मकदिवसषश्य पंच विभागा उक्ताः 
मुहतैनितयं प्रातस्तावानेव तु संगवः 1 मध्याहसखिसुहर्तैः स्य) 
दपसाहश्च तादश; 1 सायाहन्निभुहरवः स्यात्सर्वकमेु गर्हितः 

इति । दया सेन -रेखापरभूयथादित्यान्मुहूतीखय पव तु ) प्रात 
स्तु सस्खृतः कारो भागश्चाहः स पंचमः । संगवस्िभुहतोऽथ 
मध्याह्वस्त॒ समः स्मृतः ! ततख्मयो मुहत॑श्च अपंराहोऽभिधी 
यते । पंचमोऽथ दितांरे यः स सायाह इति स्मरतः । यद्य 
देतेषु विषिते तत्तच्छथीदिचक्षणः । इति च्द्धपराद्ारेण च 
पंच विभागा उक्ताः । पूवीह्णः अहरं साधं मभ्याहः प्रहरं तथा | 
आतृतीयाच्चापराक्गः सायाहश्च ततः परः 1 इति गोभिखेन- 
चत्वासो विभागा उक्ताः । ऋग्भिः पूर्वहि दिवि देव ईय॑ते । 
यज्चैदे तिष्ठ॑ति मध्ये अहः । सामवेदेनास्तमये मर्हीयते । 
वेदैरशुल्यख्िभिरेति सु्यैः । इति सट सखसवत्सस्त्राह्यणेन, 
पूवौल्लो वे देवानां मध्यदिनो मनुष्याणामपयह्ः पितृणां इति 
श्रुलय॑तेरेण च त्रयो विभागा उक्ताः । आवतैनात्त पू्बह्लि हप- 
राङ्स्ततः परः । इति स्कंदेन विभागद्यमुक्तं । एवंच पंचद् 
दाधा पंचधा चतुध त्रिधा द्विधा चेति पंचप्रकारा अषौ वि- 
मागा उक्ताः । तथा--राकरश्याजपादश्च तथादिरबुश्यमेचको । 
आश्विनो यास्यवाहवेयो वेधात्रश्यांद् एव च ! आदितेयोऽथ ज्े- 
चश्च वेष्णवः सोर एव च । ब्राह्मो नामस्वतश्चेव सुहता; क्रमरो 
निचि । इयेतन्नामकपंचदरमुह तीत्मकरातरः प्रदोषादयो विभागा 
उक्ताः । तत्र प्रातरादिदिनादिभागविरोषावच्छिन्नायां तिथौ य- 
त्क्म विदितं दिनद्वये तत्काले तत्तिथिसत्वेऽपि तिथिरूपांगा- 
खुरोधेन पधानाद्ृत्तरन्याय्यत्वेन कर्मणः सञृत्कर्वव्यत्वेनान्यव- 
स्थय! मापो व्यवस्थामाद गाग्येः-निमित्तं काठमदाय चुत्ति- 
विधिन्षिधयोः ! विधिः पूज्यतिथौ तज नियेधः कारुमाज्रके ! 



विथीनां पूज्यता नाम कर्माचुषठानयोग्यता । निषेधस्तु निन्र- 
स्यात्मा कालमा्मपेक्षते । इति । अयम; । निषेधवाक्येन 
कालविशेषे कर्मविश्ेवाचुष्ानस्यानर्थहेतुत्ववोधनायदा कदापि 
तत्काखे तत्कमौचुष्ठानेऽनर्थग्रसंगात्सर्वदेव तत्काठे तद््जनीय- 
मिति न तन्न निणैयापेश्चा । विधिवाक्येन कारविशेषे विधेया- 
चछ्ानस्याभ्युदयहे त॒त्वबोधनात्सछ्द नु एानादेवाभ्युदयसिद्धिः । 
साच पूज्यतिथावयुष्टान प्व भवति नापूञ्यतिथाविति । ततश्च 
कर्मायोग्यतिथौ कृतेऽपि कर्मणि--अकाटे यच्छतं कर्मं विधि- 
रो चविवार्जितं । अशृतं तद्िजानीयात्पुनरिज्याश्रुतेवैखात् । इति 
वचनेन तस्य वैयर्ध्यवोधनात्तिथिद्रेधे कस्मिन्कर्मणि का तिथि- 
योग्येति निर्णयः कतव्य एव । नयु कालाद्शादिप्रेषु नि- 
णयः कृत एवेति किमिदानीं तद्यल्तेनेति चेत् । कानिचिदेव 
वचनान्युपन्यस्य केषुचिदेव कमे ईृतव्यवस्थायाः वचनांतर- 
विरोधेऽपि निर्णयस्वस्वीकारे सवैँकवावकय॑ता यत्र॒ त्र तच्च 
विनिणेयः । नान्यथा हि कचिद्भह्यनूनं तच्वविनिश्चयः । तच्वे 
चिभ्रतिपन्नानां वाक््यानाभितरेतरं 1 विरोधपरिदहारस्त नि्णैयस्त- 
स्वद्शेनम् । इत्यादिदिवरहस्यादिवचनविरोधापत्तेः । तत्छृत- 
व्यवस्थाया हैमाद्विणा तत्र॒ तत्र दूपितत्वा्च न ते्निर्वाहः । 
नन्वेवं तदि हेमाद्विक्रतनिणेयेनैव निर्वाहे कृतमिदानीं निर्णै- 
येनेति चेत् । अनेकङृतानेकव्यवस्थासंवरितदहेमादिम्रथसिद्धा- 
तज्ञानस्य प्रेष्लावतामपि सहसासंभवात् । नच तथापि यद्यपि 
कर्मागतया हेमाद्विपथतिग्रथेषु कारो निर्णीतस्तथाप्यनेकच्च 
वि्रकीणेस्येक्च सं्रहाथों ऽयमुद्योग इति प्रतिज्ञाय कृतेन दहै- 
माद्विसिद्धांतखं्रह रूपमाधवत्रंेनेवान्यथासिद्धिरिति श्यम् । 
हेमादविसिद्धांतविरुद्धा्स्यापि तत्रतत्र वधितत्वात् । नच । स्थ 
तेवदविरोधे तु परित्यागो यथां भवेत् । तथैव लोकिकं वाक्यं 
स्मतिबाधे परित्यजेत् । दतिवचनास्स्खतिविरुद्धहेमाद्विूतनि- 
णेयत्यागेन तदिरुद्स्यरत्यञुरूपान्यथानिर्णयेऽपि तस्येव युक्त- 
त्वान्न दोष इति शक्यं । वचनविरुद्धहेमाद्विभ्रथस्य व्याज्यत्वेऽपि 
वचनालुगुणदहेमादधिग्रंथविषशुद्धाथैस्य वर्णितत्वात् । अन्यथा तद्रू 
थार्थसंग्राहकस्थलांतरस्थमाधवग्रंथस्यापि त्याज्यत्वापत्तेः । नच 
माधवाचार्याणामपि बहुदरित्वाद्धे मा्युद्ाहतवचनविरद्धवच- 
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नांतरालुयेधेन तद्विरद्धार्थवर्णने तस्यापि ब्राद्यत्वान्न दौप इति 
वाच्यं । वचनांतरालुषन्यासात् । अध्रतिक्चतेऽथं तात्पर्य ना- 
स्तीति चाधवाचार्येरप्यन्यज्न लिद्धांतितत्वादपतिन्ञातदेमा- 
दविर्थदूषणे आचार्यतात्पयास्तभवाचचच । अतएव चिकीर्षित- 
कऋाटनिर्णयप्रतिक्ञावाक्ये उपजीव्याकरतया टेमादविग्रथोपादानं 
छृतं तस्येदमेव प्रयोजनं । वेदभाष्यादौ व्यासरक्तातःकरण- 
तया युक्तायुक्तदरैनेऽवसराभवेन हेमाद्विसिद्धातविरुदाध- 
स्यापि वर्णनं संभाव्येत तथापि पासंगिके तस्मिन्न तात्पर्य, अपि 
ठ चचनादुगुणहेमाद्वि निणीतकाटसंग्रह एवेति 1 अतएव रजो 
युक्तमायीयां श्राद्धतिथावेव श्राद्धं का्यंमिति काटाद्रौमतं, 
पंचमदिने कार्यमिति देमाद्विमतमुपन्यस्य, अत्र युक्तं तद्वाह्य- 
मिति पराद्ारमाघवग्रथेनायमथ उक्तप्राय प्व ।! तसान्मा- 
धव॒ग्रथेनापि नान्यथासिद्धिः । किंच देभाद्रावपि प्रदोपवत- 
नवराघ्रदीपावलिहुताशन्धायनेकावुषटेयेषु विदोष्यनिणैयस्यार- 
तत्वा्च तेनापि नान्यथासिद्धिः । देमाद्यक्तं तुच्छं देमाद्वि- 
वैश्राम इति केचन ! माधवोक्तं वुच्छं माधवो वश्राम ! अन्न 
हेमाद्धिमतमेव सम्यक् न माधवमवं । अन्न माधवमतमेव 
सभ्यक् न हेमाद्विमतं इति व्युत्पत्तिविरुद्धं वचनार्थ वणय- 
श्यो नमः भआचीनेभ्यः । यर माघधवहेमाद्री युयुधाते महागजो । 
तत्र मां वारणं छोकस्तृतीयमभिधास्यति । इति वाक्यानां हेमाद्य- 
थौज्ञानमाघवतात्पयक्ञानमूखकद्वेषनिवंधनत्वा्यथासंमवमेतद्वा- 
क्ययुक्ताः सष्टेमाद्धि द् षणोष्परक्षोपक्रमयुक्तकारतत्वविवेचनादिसर्वे 
नवीनय्था अपि हेमाग्यथीक्ञानादिभूककाः परस्परं विरुद्धाश्चेति 
तैः कमौगतिध्यदिर्भिणयस्तंभावनापि नास्तीति । उपवासा्ंग- 
तिथ्यादेः सम्यग््ञानामावे -ज्ञात्या तिथि नरः सम्यक् संव- 
त्सरमुदीरितिं । ख इ्र्यादुपवासं तु अन्यथा नरकं बजेत् । इति 

कमगत्तिथिनिषैयः । नारदीयपुराणे दोषािधानात्क्मीगतिथि- 

ज्ञानाथं निणेयः क्रियते । तत्रेतरेतरं विरुदधवचनानि - खर्वो 
दप॑स्तथा हिसा भिविधं तिथिलक्षणं । खरवदर्पो परौ पूज्यौ हिसा 
स्यातपूवकालिकी । इति हेमाद्रौ पितामहव्याघ्तौरानसः । 
खर्वः साम्यं अद्पक्षयोऽपि । दप चद्धिः। हिसा क्षय इति 
हेमाद्धिमाधचौ ! खर्वः सास्यं तद्योगात्तिथिरपि खर्वः । दर्पो 
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बृद्धिस्त्ोगात्तिथिरपि दर्पः । हिसा क्षयः तचोगात्तिथिरपि 

दिसेति काद; । अतर खर्वादियुक्तोत्तय काया दिसायुक्त- 
पूवा कायेति विधानात् साम्यच्द्धिक्षयाः भ्राद्यतिथिगा प्व । 

साम्यचद्धिक्षया; पूवैतिथ्यपेक्येति वदतां हेमाद्रिमाधवमदः- 

नरल्लानामप्ययमेव सिद्धांतः । कालाद स्वरसोऽप्यश्रैव । 

प्वंच मराद्यतिथ्यपेश्चयोचरतिथेर्वेति काटतत्वविवेचनादयो 
नवीनग्र॑था उपेक्ष्यः । हेश्राद्यादिविरोधाडुत्तरतिथिगतसा- 
स्यादीनां पूरवततिथित्यवस्थापकस्वस्यायुक्तत्वाच । क्षये पूवा तु 
कर्तव्या च्द्धौ कार्या तथोत्तया ! तिथेस्तस्यास्िश्चणायाः क्षय- 

बरद्धी त्वक्ारणं । चिक्षणायाखिमुह्तीया इत्यर्थः । इति शिवर- 

हृस्यसरौरपुराणयोखिसुद्र्तीयाः क्चयवुद्योरनिणायकलत्वसुक्तं । 

दक्च;-विसुहवौ न कतैव्या या तिथिः क्षयगामिनी । द्िसुह- 
तपि कर्वव्या या तिधिद्धिगामिनीति। माकंडयः-वर्धमानेदु- 

पक्षस्य उदये पूज्यते तिथिः । यदा च॑द्ः क्षयं याति तदा स्या- 

दापरालिकी । शयुद्कपक्चे तिथि््रह्या यस्यामभ्युद्ितो रविः । छ- 
प्णपक्षे विधि्रह्या यस्यामस्तमितो रविः। इति । निगघः- युग्मा- 

भ्रियुगभूतानां पण्युन्यो्वुरभ्रयोः । श्देण दादरी युक्ता च 

तर्षद्या च पूर्णिमा । प्रतिपद्यण्यमावास्या तिथ्योर्युग्मं महाफलं । 

पतद्मस्तं महादोधं हंति पुण्यं पुराशृतं । इति । युग्म ॒द्ितीया, 

अ्चिस्तृतीया, युगे चतुर्थी, भूतं पंचमी, पट् पष्ठी, मुनिः सप्तमी, 

वसुः अष्टमी, सधं नवमी, रद्र एकादक्षी । अत्र तिथ्योयुग्म- 

मित्यभिधानाद्वितीयादिप्रतिपदांताखु क्रमेण द्योद्ध॑योस्िध्योः 

परस्परं युग्मं महाफलं तत्तत्तिथिनिमित्तकतत्तस्कर्मविधिवो- 

धिततत्तत्फख्दात । अनया स्तलया युग्मगता पूव तिथिखत्तर- 

विद्धा ग्राह्या, उत्तस तिथिः पूर्ैविद्धा ब्रा्येति विधिस्रेयः ॥ 

व्यस्तं विपर्स्तं ! पूवा ॒तिथिस्तत्पू्वतिथ्या, उक्तस तदुत्तर 

तिथ्या युग्गीशतेवयर्थः । महादोषं कमैवेगुण्यापादकमिल्यथः । 

पुराद्ृतं पुण्यं हंतीति चिदा नदि निदान्यायेन पू्ैविधिस्तु- 

तयथौ । अस्य पूरवैवाक्येः सद तत्रः त्च विरोधः ) देभाद्रौ 

विष्णुधमौत्तेर-णकादद्यमी षष्ठी पौणमासी चतुदंशी ॥ 

अमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः । अन्याश्च ति- 

थयः सवौ उपोष्याः पूर्वसंयुता; । इति । तृतीयापोणमास्यो 
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युग्मवाक्ये पूर्वे इत्युक्तं, अन परे इति विरोधः । हेमाद्रौ धू 
द वसि्ठः-दितीया पंचमी वेधादशमी च चयोदरी । चतुद्ैशी 
चोपवासे हन्युः पूर्वापरे तिथी । इत्यस्य युग्मादिभि्विरोधः । 
वेधश्च चैटीनसिना द्रिीतः-- पक्षद्वयेऽपि तिथयस्तिथि पूर्वा 

तिथेः । तथोत्तरं । बिभिभ॑हतेर्विध्यंति सामान्योऽयं विधिः 
सृतः । इति 1 अयमथः । उदयोत्तरविद्यमानया जिसुहतौव- 
स्या पूर्यतिथ्या उत्तरा तिधिर्धिध्यते । अस्ताप्पू्च॑विद्यमानया 
जिसुहतीवस्योन्तरतिथ्या प्रवी तिथिर्विभ्यते इति । भिभिमुह- 
वैरित्युकतेः सुद्वतैतरयान्यूनाया वेधकत्वं वेध्यत्वं वा नास्तीति । 
तथा दिवैव वेध्यवेधकभावो न रा्रावपीति वोध्य । जन्माषट- 
मीरिवरच्योस्त् । अण्मी रिवराजिश्च अर्धसाघ्रादधो यदि । 
द्यते घटिकेका सा पूरवैविद्धा प्रकीर्तिता । इति साध वोदाहतय- 
अनाद्रा्ावपि । अतपवोदयास्तमययोरेव वेध इति द्धितीयाभ्र- 
करणे माधवः । पूवौपरवेधोऽप्युद्यास्तमयकारीन णएवेलयव- 

सीयत इति उदादरणप्रकरणे निणेयामरतओ्च संगच्छते । त- 
स्माव्लवे दषं इत्यादिवाक्यानां परस्परविरोधस्य दुष्परिहा्यै- 
स्वात् \ त्वे विप्रतिपन्नानां वाक्ष्यानामितेरेतरं । विरोधपरि- 
हरस्तु निणेयस्तच्चददीनम् ! इत्यादिवाक््यलक्षितो निणय; कतु 
मराक्य पवेति घरापेऽभिधीयते-यसिन्कटे तु यत्कमं तत्का- 
खव्यापिनी तिथिः । इति हेमाद्रौ स्कांद । यो यस्य विदितः 
कारुस्तत्काख्व्यापिनी तिथिः । इति भाग्ये! । कमणो यस्य यः 

` कारस्तत्कारव्यापिनी तिथिः । इति वृद्धयाज्ञवल्कयः । एषा- 
मुत्तथधं तु-तया कर्माणि कुर्वीत इासदृद्धी न कारणम् । इति 
क्मकाटव्या्निराखं । तिथिनक्चचधारादि साश्वनं पुण्यपापयोः । 
प्रधानगुणभावेन न स्वातंच्येण ते क्षमाः । इत्यनेन तिथरंगच्वस्य 
कर्मणः शोषित्वस्य प्रतिपादनात्, अगरूपतिथिधमक्षयादिविष- 
यखवोदिवाक्येभ्यः प्रधानविध्याकांक्षिततिथिविषयकमेकाटव्या- 

वाक्यस्य प्रावल्यष्देतदनुरोधेनैवं खवीदिवाक्यानां तसिस्त- 
समिन्विषये यथासंभवं प्रवृत्तिरिति तत्र तत्र व्यक्तीभविष्यति । 
आपाततः प्रतीयमानः परस्परविरोधस्त्वकिचित्करः ! अतष्व 
व्यासनिगमः--द्वितीयादिकयुग्मानां पूज्यता नियमादिषु । 
पकोदिशटादिवृद्यादो दासचब्रघ्यादिचोदना। इति नियमादिष्विल्या- 
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एकोदिष्टादीत्यादिरब्देन विवादादिमङ्गलाङ्भूतन्रदधिश्रादव्यति- 
सिकतपार्बण्राद्धदेः, बच्यादाविव्यतहुणसंज्ञानबहुनीदिणा चदधिः 
ृद्धि्राद्मादिः पङतिर्थस्येदयर्थात् ;देवाजुदिदय कियते यत्तदेवि- 
कञुच्यते । तन्निलयश्राद्धवक्छुयीद्धादस्यादिषु यज्ञतः। इति विहि 

तदैविकश्नाद्धं ग्राह्यं ! मुख्यवृद्धिश्राद्धस्य तिथिनिभित्तत्वाभावेन 
ततनोपयोगाभावादिति । यत्तु तिथितस्वे प्कोदिणादिनिभित्तभू- 

ततिथेर्बद्धिश्वयसाम्येषु तत्प्युक्ते संदये आपराहिंकेतरपिककृले 

चंदरवृदिदह्ासोपकक्षितद्चकृष्णपक्षचोदना नियामिका 1 आप- 

रालिके त॒तत्र ययास्तमिति चोदनेति खधैद्पैवाक्यमाचा्य- 

न्ूडामणिना दरेश्राद्धविषयं व्याख्यातमिव्याधुक्तं तदेकोदि्ठ- 

दीलस्य कुखष्टया व्याख्यानस्य, खर्बादिवाक्यस्य दशमा्रविष- 

यतयातिसंकोचेन व्याख्यानस्यायुक्तत्वादुपेश्षयं । शु्कपक्षे तिथि- 
रिति मार्कैडेययचनं तु पकैव तिथिरैकेन वचनेन पूर्वा 

भराछ्ेतयुच्यते द्वितीयवचनेन परयुता ्राह्येति विरोधे व्यवस्था- 
पवः । वमार्नेदुपक्षस्य उदये पूज्यते तिथिः । यदा चंदु; क्षयं 

याति तदा स्यादापयह्िकी ! इति विष्णुघ्मोँ ् तरादिवचनानि 
मार्कडेयसमानाथीनीति । सा तिथिस्त्च नक्षत्रं यस्यामभ्युदितो 
रविः ! वर्धमानस्य पक्षस्य हानौ त्वस्तमयं प्रति ! वधैमानस्य 
पक्षस्य उदये पूज्यते तिथिः। यद् पक्षः श्यं याति तदा स्यादापय- 

किकी ! इति बौधायनचघरृद्धव सिष्टवचने अपि पक्चनिवौदकश्वंद्ः 
क्षयं यातीयर्थान्माकैडेयसमानाथे । यन्तु यदा पक्षो वधेते 
घोडरादिनात्मको भवति, क्षयं याति चतुर्दशदिनात्मको भवति 

तदा त॒ पूर्वेति काद ङतं व्याख्यानं तत् उभयथावाक्यस्यो- 

पपत्तो वचनांतरसंवादिन्य्थं तास्पर्यकद्पनाया युक्तत्वादन्य्था 

भरूलश्रुलयतरकल्पनापत्तेर्युक्तमिति देमाद्रिणा दुपितं ! नि- 
सुहत न कर्तव्या या तिथिः श्चयगामिनी । दविमुद्वतीपि कर्तव्या 

या तिथिवृद्धिगाभिनी । इति दक्चवयने पृवार्धऽप्यपिशब्दा- 
न्वयात् न तस्य प्रतिषेधे तात्पर्य कित त्तराधेगताञकल्पविधा- 

येव ¦ क्षये पूर्वा तु कर्तव्या ब्रद्धौ काया तथोत्तरा । तिथेस्तस्या- 
चखिश्चवणायाः क्षयब्द्धी स्वकारणे । इति शिवरहस्यसौरपुरा- 
णयोः । स्कतद तृत्तयमेवं पत्यते । तश्यास्तु चिसुहतीया हास- 
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द्धी त्वकारणम् । इव्येतदेकवाक्यत्वात्। अनयैव दिशा अन्येषा- 
मप्यर्वजातीयकवचनानां विसेधः परिहर्तव्यः । ननु तिथिचि- 
शचेषविषयकयुग्भादिवक्येभ्यः तिथिसामान्यविषयक-यस्िन्कादठे 
तु यत्क्म॑तत्कारव्यापिनी तिथिः इत्यस्य प्राबल्थसिद्धावेवेथं 
व्यवस्था युज्यते तत्रैव मानं न पद्दयामः । नच प्रातिख्िकप्रति- 
पदायवस्थितपूर्वाह्नादिकाटस्य कमैणामावद्यकत्वादयुग्मानाद्रेण 

कर्मकारव्यापिनी तिथिग्रादयेति हेमाद्विसिद्धांतः, कर्मकार- 
व्याधौ स्वैस्म्रतीनामर्यतनिर्यधदसैनात्कमकारन्या्तिशाख्रमित- 
सेभ्यः प्रवरमिति निश्ीयते । तदजसारेण द्वितीयाद्यास्तिथय 
उपवासाद्य दैवे, पएकोदिष्ठदो पिन्ये च क्मैकाटव्यास्तियुक्ताः 

स्वीकर्तव्या इति भमाधवसिद्धातश्च मानमिति युक्तं । बाधे 
इटेऽन्यदपि वध्यतामिति न्यायेन ततापि पयैलुयोशस्य' दुवोर- 
त्वात् । अतणव कालतत््वविवेचनादिनवीनसन्येषु गौरीतती- 
यादौ कर्मकारुव्यासिश्चाखस्यापि वलवता वचमेनापवादो वक्ष्यत 
इति प्रतिज्ञायाग्रे तत्रतत्र कर्मकालव्या्तिशाखस्य वाध इत्युद्धोषः 
संगच्छत इति चेन्न ।! यत्तच्छनब्द्योर्विंशेषरूपेणेवोपस्थापकस्व- 
मिति सिद्धातात् 1 यसिन्काखे-अत्रययच्छब्देन दिनार्थानंतर- 
कालप्रदोपादिकालखानां, यत्कमै अत्रययच्छनब्देन एकभक्तनक्ता- 
दिकर्मणां, तथा कर्मणि अचरत्यतच्छब्देन प्रतिपदादितिथीनां च 
विदोषरूपरेणेचोपस्थापनात् ! तिथ्यपेक्षया कर्मेण प्राधान्यात् , 
तिथिषिशेपविपययुग्मादिशाश्नात्कमेविशेषविपयकयसिन्काटे तु 
यत्क्म॑ति वाक्यम्राचस्यस्य युक्तवरत्वादेतदसिप्रायकटेमाद्विमा- 
धवव्र॑थयो्ुक्तत्वाद्। नवीनप्रथास्तु हेमाद्विमाधवसिद्धांचा- 
ज्ञाननिवंधना इति वोध्यं । नच संपू्णैकादरी यञ पभावे पुन- 
रेव सा! सर्वैरेबोचया कार्यां परते दद्र यदि । उदयस्था 
सदा पज्या हरिनक्तवते तिथिः! इत्यादीनां यख्िन्करे तु 
यत्कमंयेतद्वाधकत्वमावदयकमिति शक्यं ! विधिः पूज्यतिथौ 
तत्रव्येतदेकवाक्यतय( वचनांतस्परतिपादितपूञ्यताएया पव तिथेः 
साकल्यवचनापादितमपि सत्वमादाय पव्त्तिस्ंभषे तत्संकोचे 
प्रमाणाभावात् । सपूर्णेकादशीद्यादीनां तिधिपूज्यत्ववोधकस्वे- 
नोपपत्तौ वचनवाधकत्वकल्पनस्याद्यंतायुक्तत्वात् । अत्वं 
पिच्येऽस्तमयवेरायां स्पृ पूण निगचयपे । इति वचने यदि सा 
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तिधिर्दिनातिऽस्ति तदा सा कुतुपापराक्योरस्तीति भत्वा तदुप- 
` ठकश्षित पव दिवसे कुतुपकाकिकं श्राद्धं कर्तव्यमिति दहेमाद्विः। 
यद्ापराङ्गमारभ्य प्रवृत्ता संगवांता भ्रतिपद्धयति तद् पू्वेधु- 
गौजकाठे खस्वमाद्ायेकभक्तेऽचुषेये तस्य मध्याहेऽवदयालु- 
छेयत्यात्तत्र स्वाधाविकम्रतिषदसच्वेऽपि साकल्यवचनापादित- 
भ्रतिपद्यािः खीकता भवतीति धवश्च संगच्छते । अत- 
एव साकथ्यप्रतिपादकवचनानि स्ाथैकानि 1 तथाच हेमाद्रौ 
स्कांदे-यां तिथि समञपराप्य याल्यस्तं पक्षिनीपतिः । सा तिथि- 
स्तदिने भोक्ता शिमुहवौ च या भवेत् । लिवरदृस्यसोर- 
पुराणयोः--यां प्राप्यास्तमुषैत्यकैः सा चेत्स्य्धिमुहर्तिका । 
धर्मकृल्येषु सवषु कपूणा तां विदुबुधाः । च्द्धवयसिष्ठः 
यस्यां तिधावस्तमियात्सुरयस्तु चिमहतके । यागद्ानजपादिभ्य- 
स्तामेवोपक्रमेततिथि । विष्णुघमोन्तरसौरपुराणयोः 
उदिते दैवतं भानौ पिच्य चास्तसिते रवो । ्िमुद्तं चिश्हश्च सां 
तिथिरहव्यकव्ययोः । भानावुदिते सत्युपरितनं मुहतंद्ययं देवं 
देवदेवता ! अस्तमिते वतमाने क्तः । अद्ध इद्युपाद्ानात् । 
तथाचास्तं गच्छति क्षति अस्तात्पाचीनं मुह्तंच्रयं पितृदेव 
ताकं । अतस्वत्कार्व्यापिनीं या तिथिम॑चति सा कमाद्व्यक- 
व्ययो््ाहेल्थैः । पतेर्वचनेः सायंतन्यास्तिथेरस्तात्माक् त्रिमुहतै- 
सत्वमेव सखाकट्यभरयोजकं नलु तन्यूनसत्वमिति परतिषाद्यते । 
तथा ओद्यिकतिथेः साकच्ये मुहतैत्रयमपेक्षिततमिति वचनां- 
तरं नास्ति! अनेन तु सुहूतद्वयसत्वमेव साकव्यप्रयोजक- 
मुच्यते । तथापि द्विसुदहतीपि कर्तव्या या तिथिदैद्धिगामिनी । 
इत्यत्रापिदाब्देन दविमुदहर्वसत्वस्याजकस्पत्वं सूच्यते | अत्र सायं- 
तनतिथेः संपू्णैत्वामिधान पूर्वविद्धोपादेयतिथिविषयं । ओद्- 
यिक्याः संपूणत्वाभिधा्ने च परविद्धोपादेयतिथिचिषयं क्ेय- 

मिति हेभाद्भिः । यानि ठ देमाद्रो देवरः-यां तिथ खम- 
चुप्राप्य उदयं याति भास्करः । सा तिथिः सकला ञेया खान- 
दानजपादिषु । यां तिथि समचुप्राप्य अस्तं याति. दिवाकरः । 
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दानाध्ययनकर्मखु । वाद्यो-वतोपवासिनियभो धरिवे 
भवेत् । उदये सा तिथिस्तचर विपरीता तु पैतरके। 1 
मत्तरे-- चतोपवासख्रानादौ धरिकैका यदा भवेत 
सा तिथिग्रौद्या श्राद्धादावस्तगामिनी । इत्यादीनि घटिक 
अपि तिथेः साकल्यप्रतिपादकानि तानि वेश्वानसधिः 
येनावयुलयायुवादरूपतया द्विमुहतैचिभुहुर्तव्यासिप्रक्ंसा 
अन्यथा उदाहतस्कांदादिवास्यविोधापत्तेः । आदिः 
छायां या स्तोकापि तिथिर्भवेत् । पूणौ सा त्वचमंतय्य 
नोदयं विना । इत्यादि वौधायनादिवचनान्येकाद शी वि 

साकयाप्वादः । स्मकल्यापवादो हेमाद्रौ स्का दे- 
चोद्धिश्लाने दंतधावनमेधुने । जाते च निधने चैव 
व्यापिनी तिथिः! नारदीये वसिष्टः पारणे मः 
तिथिस्तात्काचिकी स्ता । पिञ्येऽस्तमयवेखायां स्पृ 
निगद्यते । अत्र ताच्छालिक्येव तिथि साकल्यवचन 
व्यथैः । मन्वादौ च युगादौ च अणे चंद्रसूर्य॑योः ! ॐ 
च वैधरुत्यां तत्कारब्यापिनी क्रिया । मन्वादौ या स्यान 
द्वादिका क्रिया सा मन्वादिकार्व्यापिनी ्राह्या न : 
इत्यथैः 1 हेमाद्रौ स्कांदे- नक्तवते च संपाति तत्व 
पिनी तिथिः । इति । तस्य नक्तवतस्य यः कालः भदो 
त्काख्व्यापिनी तिथिग्र्येरय्थः । यदा पूर्वदिने कर्मसः 
छसंवंधिनी द्वितीयदिने कर्मोपक्रमकाटसंवंधिनी `: 
ग्राह्या । तदाह हेमाद्रौ बौधायनः -यो यस्य वि हिः 
कर्मणस्तदुपक्रमे । विद्यमानो मवेदंगं॒नोज्छितो प्रमे 
इति । यदापि स्वपू्तिथ्या युग्मीभूतापि पूर्य॑चिद्धम 1 
तीयास्तमयसंवंधिनी मवति, तदोत्तरेव । च्रिसंध्यव्या?ि 
सेव पृज्या सदा तिथिः इति वचनात् । या तु पूवैः 
सुहते्रयान्यूना द्वितीयास्तात्पूैमेव समाता साष्ट 
अटः तिथयः पुण्या; कमीलुष्ठानतो दिवा । नक्तादित 
राभियोगो विरिष्यते । इति जावालिच्द्गौतमवः 
दिवारश्निसाभ्यं वतञुमययोभिन्यामेव कार्य । तदु 
याज्ञवल्क्यपोक्तपद्यपुराणयोः-- दिवारा् चतं य मेकतिथो गतं । तस्यामुभययोगिन्यामाचरेत्तद्रतं बत्ती । 
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ग्रासां तिथीनां वारनक्षचरयोगेन चुण्यत्वं ततर युग्मादसे नास्ति । 
दाह गीभिलः-या तिथिक्क्षसंयुक्ता या च योगेन नारद । 
ृह्वदययात्रापि सा सर्वापि प्रशस्यते । सवौपि दुणएयुग्मस्था- 
नेल्य्थः । इति तिथिसामान्यनिणयः । 

अथ एकभक्त तिथिर्निर्णीयते । तत्र एकमक्तस्वरूपं 
स्कालश्योक्तो हेमाद्रौ स्काँदे-दिनाधसमयेऽतीते भुज्यते 
रयमेन यत्। एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तस्स्यादिवैव दि । देवलः- 
ह्नाधैखमये.ऽवीते युज्यते नियमेन यत् । एकभक्तभिति ोक्त 
रने धास्रयेण तु । इति । अचर दिनाधैस्योपरि साधैमुह्तपरि- 
वरतः कारुः । पंचधा विभागे मध्याहस्यापरभाग पकमक्तस्य 

"ख्यः काटः दिनार्धेऽतीते समनंतरभावित्वात् । ततोऽस्तम- 
वधिकः गौणः दिवैव दीव्यभ्यजुज्ञानात् 1 उदये तुपवासश्य 
स्यास्तमथे तिथिः । मध्याह्नव्यापिनी अराद्या एकभक्तवते 
थिः । इति बौधायनपद्यपुराणवचनयीर्म्याहराव्यो मध्या- 
त्तसार्धपरः ! अञ्न निरणैतव्या तिथिः पोढा भिद्यते । पूर्वदिने 
य॒ मध्याह्योत्तराश्व्यापिनी, द्वितीयदिने एव तद्यापिनी, 
भयच्र तद्वापिनी, उभयत्रापि तदस्पर्दिनी, उभयत्र सास्ये- 
कदेराव्यापिनी, वैषम्येणेकदेदाव्यापिनी चेति । तत्र प्रथम- 
-तीययोर्थेव मधभ्याहव्यापिनी सैव श्राद्या 1 तृतीये पूर्वैव । 
-णकाटव्यातेरायिक्यात् । चतुर्थऽपि पूर्वैव घ्राद्या गोणकाठे 
स्वात् । अतण्व पंचमेऽपि पूर्वैव षष्ठे यदा पूर्वाधिकं कर्म- 
(रैकदेशं ्या्रोति तद्ाधिक्यात् गौणकाटे सत्वाच्च पूव । 
हय तूत्तसधिकं सुख्यकारेकदेशं व्यापोति तदा पूथैन्र गौण- 
-छे सस्वेऽप्युत्तरेव । अधिककाव्यापैः, यो यस्य विदितः 
खः कर्मणस्तदुपक्मे । विद्यमानो भवेदैगं नोज्क्ितोपक्रमेण 
। इति वचनाच । तददहोराजावयवांतसधिकरणमोजनाभावे 

नते अष्रममुहर्तोत्तयधौदिसाधेमुहतौत्मकाचयवाधिकरणं भो- 
वमेकभक्तं । तच्च ज्योतिःराखभ्रसिद्या प्राह्यतिध्यसस्वेऽपि 

थ्यादिषु भवे्यावनन्हासो बुद्धिः परेऽहनि । तावान््राह्यस्तु 

#धुरद्टोऽपि स्वकमैणि। इति वचनेन पू्वतिथेरपि ताचद्भासक- 
० ५ 



४४ पुरुषाथावतमिणा 

काले कार्यमिति मवं दूषयित्वा हेमाद्विणा लाधवेन च 
ल्योतिःलाखप्रसिद्धतिथ्यभावेऽपि सुख्यकाङे एव कार्यमिति 
सिद्धातितत्याच्च । अयं काटः-म्रतिपरयेकभक्ताशी समाति कपि- 
छाप्रदः-इव्याि ब्रह्मपुराणदिभिर्िहितस्वतंत्रैकमक्तस्य । यत्तु 
मध्यद्वि पूजयेचरुपेष्यादिभिः सिद्धिविनायक्रपूजायुत्तरं विदितं 
तदन्यांगं । तश्च प्रधानेन पूजादिना मुख्यकादावयेधे अंगगुणवि- 

सेये च तादध्यौदिति न्यायेन गौणकालेऽपि कर्तव्यं । यत्तु एक- 
भक्तेन नक्तेन वाखचद्धातुरः क्षिपेत् । शत्युपवासप्रतिनिधिरूपमे- 
कक्तं तदुपवासदिने मभ्यद्वि तत्तिथिसत्वेऽसत्वेऽपि तत्रैव 
कार्य | तिथौ यत्नोपधाक्तः स्येकमक्तेऽपि सा तथा । इति माधवे 
सुभ॑त॒यचनात् । नागो दाद्शनाडीभिर्दिक्पंचद्कएमिस्तथा ॥ 
भूतोऽशादशनाडीभिदूपयत्युत्तरां तिथिम् 1 इति । इदमपि वचन- 
सुत्तरदिने मुख्यक्रारे ्राह्यतिथिसत्वे एव प्रवतैते नन्यथा । 
यस्िन्के तु यत्समेति विरोधादिति देखाद्धिः | यदपि 
पूर्वी देवा अद्ानमभिदरंति मध्यंदिने मदुष्या अपराह्ने पितर 
इति श्रुतेः निधाविभक्तस्य द्वितीयभागे मध्याहरब्दो वतैते 
ततश्च दिनाश्ौदुपरितनो मध्याय मुख्यः कालः, तदृष्वैमस्तमा- 
नावधिर्गणः 1 द्विनाधैस्तमयेऽतीते इति वचनात् दिवैवेलयभि- 
धाना । मध्याहव्यापित्वं च कर्मणो यस्य यः कार हहव्यादि- 
प्यालोचनयेकरेशरक्चणया दिनार्धादुपरितनमध्याहव्यापित्वं 
विवक्षितमिति हेमाद्विधंथात्सार्धमुहवैद्वयपरिमितोऽपि मुख्यः 
काट इति प्रतीयते । तथाप्ययं दिनार्धसमयेऽतीते इति वचन- 
धिपये भोजने एव । एकभक्ते सद्ा याद्या मध्याहव्यापिनीं 
तिथिः । इति तिथिनिर्णायकवाक्येऽपि तत्स्वीकारे-यद्ा अश्ाद्- 
शघरिकानतरं भरह्त्ता तिधिर्दितीयदिने षोडराधरिका तदाधि- 
ककमेकारव्यास्या पूर्वस्या ग्रहणे सुह सचयात्मको मध्याह्न इति 
य्यासपरादारवाक्ययोवोधायत्ते । न चेष्टापत्तिः । उभयथा 
वाक्यस्योपपत्तो वचनांतरसवादिन्यथ एव तात्पर्यकस्पनायः 
युक्तत्वादिति वचनविसेध्रपरिदहारथकरणगतहेमाद्धिभ्थोऽसंगतः 
स्यात् । एवं एकोदिषठं तु मध्याह्ने इति वाक्येऽपि पंचजुहती- 
त्मकस्य॒ब्रहणे तावत्परिभितच्रद्छसंभवेन एकोदिष्ठदिक्मका- 
खव्यापिन्यास्तिथेः दिनद्वये संभवेऽसंभवे वा हासबद्यादि- 
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वाक्यं नियामकमिति प्रंथोऽप्यस्तंगतः श्यात् । सध्याहन्यापि- 
नीति वाक्ये तरिमुहतौत्मकमभ्याहग्ररणे । तदुन्तरतिथिग्रहणे तु 
स्वैवाक्यानां संवाद एव भवति । तस्मा्रंयद्धयपामाण्यसंरक्ष- 
णाजुरोधादच्यग्रंथे मध्याहभ्यापित्वं चेदत्र मभ्याहो सुहूै- 
त्रयात्मक एवाभिपेतो हेमाद्वेः 1 तस्मात् कर्मणो यस्य यः काल 
इत्यादि तिथिनिणीयकवाक्ये दिना्धादुपरितनसार्धुह तीत्मक- 
मध्याहे एव हेमद्ेस्तात्पयैमिति पूर्वोक्त एकमक्ततिथिनिर्णयो 
हेमाद्रेरपि संमत एवेति सिद्धम् । अतपव मध्याह्ास्यदरे चिभा- 
गदििवसे स्यदेकभक्तमिति दीपिका चिल्या । देमाद्वितात्पयौ- 
थांज्ञाननिवंधनत्वात् । एतेन पंचमुहतीत्मक णव मध्याहो भाह्य 
इति देमाद्विः । तदयुक्तं । स्ेष्वेव मध्याहसंदब्दनेणु अनेन 
न्यायेन अधाविमक्तस्येव अ्रहणध्रसंगे वि्धातरद्विनभागतत्संज्ञा- 
करणस्यानथक्यप्रसंगादिति काठतत्ववचिवेचनं वचनविरोध- 
परि्ारपकरणगतहेमाद्विप्र॑थार्थाक्चाननिवंधनं । यदपि दिनद्वभे 
मुख्यकालव्यासौ युग्मवाक्ष्यानिणयाभिधानं देमद्वेरयुक्तमित्यक्तं 
तदेवायुकतं । युग्मादिवाक्यवोधितपूञ्यत्वं तिथिमादायैव, विधिः 
पूज्यतिथो तशरल्येकवाक्यतयैव कर्मणो यस्येत्यस्य धटृ्ते््ततर- 
त्वात् । यद्पि केन विशेवेणत्रैव युग्मवाक्याचनि्णैयकरणं | 
अस्पर्शैकदे रासमव्याध्योश्तु गौणकारव्याश्या तदिति न जा- 
नीम इतीदमक्षानं तु एकदेदाव्याघ्या युग्मवाक्यमेव प्रचरैते न 
खवैवाक्यमिति हेमाद्वि्रथस्य सुख्यासंमवे गोणकाटस्य ग्रहण- 
मिति सिद्धांतस्य चाक्ञाननिवंधनमिति बोध्यम् । मध्याहय्याच्र 
भधा पंचधा वा विभक्तस्याहयो मध्यमभाग इति मद नरननेऽप्याद्यः 
पक्षस्तथेव । अतव पंचधाविभाने मभ्याहस्यापरमागः सार्ध॑मु- 
हतंपरिभित एकभक्तस्य मुख्यः काल इति माधवः निणया- 
स्युतश्च सगच्छते 1 इव्येकभक्ततिथिनि्णयः । 

अथ नक्तव्रते तिथिर्निर्णीयते | नक्तस्वरूपं तु प्ररो 
धात्माक् तद्दिनाधिकरणकभोजनामावे सति तददोरत्रावयवभ- 
वोषाधिकरणकं भोजनं । तच्र प्रदोषव्यापिनी तिधि््रह्या । तदाह 
वट्सः- प्रदोषव्यापिनी भ्राह्या त्तिथिनैक्तवते सद्ा । एकादसीं 
चिना सर्वाः शुङ्के कष्णे समाः स्मृताः ! इति । एकादशी तु नकते 

१ तद्रौणत्वावयवभ्रदोष" इति पाठः. 



ज प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या किंतूपवासयोग्यैवेव्यर्थः 1 अत्व त. 
जओपवासासामर्ध्यन मक्तविधानात् उपवासदिने धव तत्काय॑मि- 
त्यथ इति हेमाद्रिः । एकादश्यां तु यन्नक्तं त्ोदयव्यापिनीं 
्राह्या । तदुक्तं स्कांदे- प्रदोषव्यापिनी अाह्या सदा नक्तवते 
तिथिः । उदयस्था सदा पूज्या हरिनक्तवते तिथिः । इति माध- 

प्दोषपरिमाणं । चश्च संगच्छते । प्रदोषपरिमाणमुक्त उ्या- 
सेन--जिमुहवतै प्रदोषः स्याद्भानावस्तं गते सति । नक्तं तु त्र 
र्यत इति राद्स्य निश्चयः । इति । प्रदोषोऽस्तमयादूष्व घटि- 
कात्रयमिष्यते । इति हेमाद्विमाधवयोर्वचनांतरं तत्पाशस्य- 
परं 1 अचर । उदयात्ा्तनी संध्या घरिकात्रयमुच्यते । सायं- 
संध्या त्रिधटिका अस्तादुपरि भास्वतः ! इति धघटिकाचयस्य सं- 
ध्याकाङत्वात् । तत्र । चत्वारीमानि कमणि संध्यायां परिवज- 
येत्! आदार मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम् । इति मोजन- 
निषेधात्तदुत्तरं भोजनं कार्यमिति केश्िदुक्तं तत्-नक्चचदीना- 
त्संध्या सायं तत्परतः स्थितं । तत्परा रजनी क्ेया तच धर्मा- 
न्विवर्जयेत् । इति वचनान्नक्षत्रद्चनात्माचीनस्येव मुख्यसंध्या- 
कारत्वेन तत्नैव भोजननिपेधादयुक्तम्। अस्त वा घरिकाच्रयं सं- 
ध्यारान्माथैस्तथापि न तत्र निषेधस्तस्य सागपराक्षमोजनविषयत्वा- 
दिति हेभाद्भिः । युक्ततरं चैतत् | अन्यथा आद्यधटिकाजयग्रा- 
शस्त्यबोधकवचनवेयर््यापत्तेः ! धरिकात्रयसंध्याकारस्तु सं- 
ध्यागजिंतनिमित्तकानध्याये द्रष्टव्यः 1 अतव रान्निभोजनेऽपि 
घटिकात्रयसुत्तमः; काटः घरिकाषुं मध्यम इति भाधवः 
संगच्छते । अतः त्रिद्डोत्तरं कामिति निर्णयसिध्वादय उ. 
पेश्याः । तस्मादंस्तानेतरं सुहतै्रयपर्थतो नक्तस्य मुख्यः कालः| 
अतस्तद्यापिनी तिथिग्रीद्या । तत्र या पूर्वदिने एव परदिने एव 
वा तद्यापिनी सेव ब्राह्या प्रदोपव्यापिनीति वचनात् । उभयत्र 
तद्वापरादुक्तेरेव । सदैव तिथ्योखमयो; प्रदोषव्यापिनी तिथिः । 
तवरोत्तरच नक्तं स्यादुभयत्रापि सा यतः । इति जाबालिवच- 
नात् । उभयत्र दिवारात्राविस्यथैः । अतप्व पूर्वप्रदोषेऽधिकः- 
व्यासो उत्तरदोपे न्यूनम्याप्तावप्यत्तरेव । दिवारात्रौ वतं य- 
श्चेति वचनाच्च उभयपरदोपास्पदिन्यप्युत्तरेव । अतथात्वे परज 

१ “शान्ञनिनिश्वयः", २ कार्याणि. ३ "तस्मानक्षत्रद्चनानतर. 
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स्यादस्तादर्वाग्यतो हि सा इति जावाटिवचनात्। उभयग्रदोषाव्या- 
प्ावपि यतोऽस्तात्पूवे विद्यमानत्वात्तस्या अपि गौणकारत्वात् । 
अतप्व कौर्म प्रदोषव्यापिनी यत्र चिसुहतौ यदा दिवा । तदा 
नक्तन्नतं छयीत्स्वाध्यायस्य निषेधवत् । इति । यद्यप्यत्र सायंकाठ- 
व्याप्तिः प्रयोजिकेति भरतीयते तथाव्यदुकटपः सेति अतथार्षे 
इति जावाछिवचनाद्िम्यते 1 ततर पदोषव्याह्यभावे एव सार्यका- 
कन्याेर्देतुत्वेनोपन्यासात् । मुहतौनं दिने नक्तं पवर्दति मनी- 
पिणः । नकषत्रदरना्नक्तमहं मन्ये गणाधिप इति भविष्यत्पु- 
रणात्तस्य गोणत्वनिश्चयात् । तथापि साकल्यवचनापादित- 
तिथेभरुख्यभरदोषरेऽपि सत्वदिकभक्तवन्तत्रैव नक्तं कामिति भ- 
सक्तौ- प्रदोषव्यापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो 
दिगुणच्छायामतिक्रामति मास्करे । तन्नक्तं नक्तमिव्याहु्न नक्त 
निरि भोजनं । णवं ज्ञात्वा ततो विद्धान्लायाह्वे तु भुलिक्धियां । 
कुर्यान्नक्तवती नक्तं फलठं भवति निशितम् † इति स्कंदेन ति- 
थिमभ्ये घव दिवानक्तविधानात् अभ्यंगे चोद्धिसखरान इति प्रक- 
रणे-नक्तवते च संभा तत्कारुव्यापिनी तिथिरिति हेमाघ्युदा- 
इतस्कादेन ज्योतिःशाख्धसिद्धतिथेरेव पूज्यत्वाभिधानात् 
कर्मकारव्याप्िशाखस्य ततैव भच्रत्तेः । यल्यादिभिस्तु सुख्यभ्र- 
दोपे तिथिसत्वेऽपि गोणप्रदोषे एव कार्य । तदाद साधवे दे- 
यट; नक्षद शनान्नक्तं गृहस्थस्य वुधैः स्स॒तं । यतेर्दिनाएमे 
मागे तस्य राजौ निषिध्यते । इति । नक्तं निखायां कुर्वीत गृरस्थो 
विधिसंयुतः। यतिश्च विधचा चेव कुर्यात्तत्सदिवाकरं । सदिवा- 
कर तु तल्मोक्तमंतिमे घरिकाद्यये । निशानक्तं तु वि्ञेयं यामार्धे 
सरथम सदा 1 इति! यदपि सप्तमीरविघारादिनिमित्तक्तं तदपि 
दिने सायंकाले एव कार्यं । तदाह माधवे सुमंतुः-तिसुह्- 
सैस्प्रगेचाद्वि निशि चेताचती तिथिः । तस्यां सोर भवेन्नक्तमदह- 
न्येव तु भोजनम् । इति । भविष्थत्वुराणे- ये त्वादि यदिन 
बरह्मननक्तं कुर्वैति मानवाः ! दिनति ते-पि भुजीरन्िवेधाद्राजिमो- 
जने । इति । मद्नरले कालाद च कौर्म-नरस्य दिगुणां 
छायामतिक्रामे्यद्ा रविः । तदा सौरं चरेन्नकतं न नत्त निशि 
भोजनम् । इति । सू्य॑भीत्युदेशेन क्रियमाणसविवारादिनिमित्तकन- 
कस्यैव र्नो निषेधो नस्वन्यतिथ्यादिनिमित्तकस्य रविवारादौ 
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आप्तस्य । एकादद्युपवासस्येव वैधव्वेन निषेधास्मधात् 

एव प्रदोषन्याप्यभाव इव रविवारादावपि रात्रिभोजर्ना 

तापि दिवैव कार्यमिति केषांचिदुक्तिर्निषेघस्य रागप्रा 
नविषयत्वात् विधिषरात्ते निपेधासमवादिति हेमाद्विण 
षिता । कारादक्लनिणयाश्तमदनरज्ञेष्वप्येवमेव 
वमपि भाटुवारसंकांलादिना गरदस्यस्यापि यदा रात्निभो 
पेधस्तदापि दिवैव कुयौदिति भाधवचवियोध इति चतत् 
द्विनिणीतकाठसंग्रदस्यैय धतिन्ञातत्येन अप्रतिक्ञाते वैध 
विघयकोऽपि रविवारादौ सात्रिभोजननिषेध इत्यभ्यु्चयः 
न्ग्रंथप्रतिपाद्यरात्निनक्तनिषेधे माधवतात्पयीभावेन तद्धिर 
दोषत्वात् । यत्तु । अयं च नक्तवतनिर्णयो न्पायाविरोषाः 
दरीभद्योपतेऽपि योजयितभ्य इति कालतत्दविवेचनं 
तायुक्तमिति धदोपव्तनिर्णये व्यक्तीभविष्यति । यदा 
तिथिप्रयुक्तमेकमक्तं उत्तरतिथिपरयुक्तं नक्तं चेकसिन्विने 
तदा पू्वप्रात्ैकभक्तस्यायुपसंजातविरोधित्वान्मुख्यकस्पेन 
नक्तस्य त्वलुकस्येन । तत्रोत्तरतिथेः परदिने सायाहकाष् 
गोगकासत्वात् स्वयमेचोत्तरदिने तस्प्युक्तं नक्तं कर्त 
काटस्यालंतवाधाभावे क्लुरोधस्यापि न्याय्यत्वात् । 
दिने गोणकाङेऽप्यखच्वे तस्िक्नेव दिने भार्यादिकर्थ॑तरे 
णीयं । अनुपदेयकालाञ्सोधेन उपदेयकतप्रतिनिध्युपाद 

नक्तमोजिनियमाः । चितत्वादिति । नक्तभोजिनो न 
जाह व्यासः-दविष्यभोजनं सानं सत्यमाहारखाधवं 
कार्यमध्ःराय्यां नक्तभोजी पडाचरेत् । इति । श्लानं वै 
मार्गरीषं सिते पक्षि भतिपद्या तिथिभैवेत् । तस्यां नक्तं 
रात्रौ धिष्णुं च पूजयेत् । दोमं च तज कुर्वीतिति बाराहे 
तनक्तांगपूजादोमो पूर्वकाले कार्यो । आदारलाधयं एकः 
छत्वात् च्रासत्रयन्यूनता । अश्चिकार्यं होमः । सच रोषि 
वाज्येन व्याहृतिभिः सरत् इति नक्ते तिथिनिर्णयः । 

अथायाचित्ततिधिर्निणीयते । तत्स्वरूपं तु अर्या 
पमतञुक् पय सद्धमवायुयात् । दवयत्र उपपद्समासरूपय 
सीराब्देन नजूखमासे विशिष्टे विथिनिेधरौ विशेषणमुपसं 
सति विशेष्ये बाधे इति नियमाद्याचितादाननिषेधभ्रतीः 
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याचितमयाचितमिति नजृक्तमासं ृत्वोपपद्समासेऽपि खथयेकप- 
दान्यप्यवधारणानि यथा अब्भक्षो वाथुमक्षो वेति म्ामाष्यकारो- 
क्तेः । तत्र अथौपत्तिध्रमितभोजने उदकायतिरिक्तक्वाधनत्वाभावे 
तात्प्ैवस्माञ्ुखोऽनन थुंजीतेलयस्य दिगंतराभिभुखत्वव्यावृत्ताविव 
च प्रते स्वयलसाध्या्नाश्नस्य याच्जाविनान्यदत्तान्नाश्नस्य 
च रागतः प्राप्तो अयाचितमेचाश्नातीव्यनेन स्वयलसाध्यान्नानरा- 
मरूपविरिप्रभाववोधनात् । तस्य च याच्ञा विना छन्धस्याश- 
नेऽनद्रमेऽपि सत्वात् । तथाच संकर्पोत्तरं याच विना रब्धस्य 
दिने र्नो वा भोजनयोग्यकाले सषृद्धोजनं अयाचिताराने 
उपवाक्च फतदेन्यतरद्यायितवतस्वरूपं । तच्च अथापरं व्यद न 
केचन याचेतेति भ्राजापलय्च्छधकरणे गौतमोक्तग्रतिवेधपक्षे । 
व्यहं भ्रातद्यद सायं व्यहमदयादयाचितं । व्यहं परं तु नाश्नीया- 
त्माजापल्यं चरन्दिजः। इति बृहस्पत्युक्त पयदासपश्चेऽपि समान- 
मेवेति पर्युदासोऽपि संगत दव । अतएव * संकद्पोऽपि असिन्न- 
होरात्रे याचितमन्नं न भोक्ष्ये इत्येव कर्तव्य; । अथवा याचि- 
ताधन्यद्याचितमिलयग्रयल्लरभ्यस्य परद्त्तस्य मोजनं विवक्ष्यत 
इति माधवोऽपि संगच्छते । पतेन केचित्त अ्यदमदादयाचित- 
मिति ष्ठा याचनं विनान्येन दत्तस्य भोजनमयाचितमिदयाहुः । 
अत्र कद्ाचिद्याचितान्नाराभेनोपवासे चतभंगापत्तिरिति मदन- 
रल्ोद्धावितं भआधवदूषणं. निरस्तं । माधवतात्पयार्थाक्ञाननिवं- 

तसस्य । धनत्वात् । अयाचिते ग्रास्रसख्या ठ-- 
भरातस्तु द्वादश भासा नक्तं पंचदद्ैव तु1 अयाचिति तुद्धौ चाष्टौ 
भ्राजापल्यो बिधिः स्मृतः । इति । चतुर्विरातिमते तु दश प्रासा 
उक्ताः । सायं तु दादश मासाः प्रातः पंचदश स्मृताः । चतु- 
विशतिरायाच्याः परे निरशनाखरयः । इति पराद्ारेण } सायं 
द्ाविशतिग्रीसाः रातः षड़रातिः स्ताः । चतुर्विदतिरायाच्याः 
परे निरदानाख्यः इस्यापस्तवबेन चतुर्विशतिघ्ासा उक्ताः रक्ता 
राक्ताऽधिकारिभेदेन वोध्याः! अस्यायाचितस्यादोरा्रसाध्यत्वा- 
दिवा रात्रौ बतं यच्चेति वचनादृदोरत्रव्यापिनी तिथिञरुख्या । 
यदा पूर्वदिने राचिमा्नभ्यापिनी उन्तरदिमे दिनमाच्रव्यापिनीं 
तदा--अदःखु तिथयः पुण्याः कमानुष्ठानतो दिवा । नक्तादि- 
रतयो तु सजियोगो विरिष्यते । इति जाबालिवचनादु- 



न्तरा! यदा तु पूरवमध्याहमदि भचत्ता द्वितीयमध्याह्वादौ : 
अरतिपदादिः तदा अयाचितस्य नियमरूपत्वात्-द्धितीय 
युग्मानां पूज्यता नियमादिषु । इति वचनादुग्मादिवाक्यवो 
तिथिः पूज्यां । पूज्यतिथावेव कर्मणो यस्य यः कड 
अततः युग्मा दिनगतैव ग्राह्या । अतएव प्रतिपदयाचिते 
विद्धा रह्मा } अयाचितस्य नियमरूपत्वात् द्वितीयादिक 
नामिति वचनादिति माधवः । इद्ययाचिततिथिनिणयः 

अथोपवासे तिथिर्भिर्णीयते । उपवासश्च सर्व 
घुक्तो माधवे नारदीये-दयङ्कान्वा यदि वा छृष्णान्परि 
श्रुतींस्तिथीन् । उपोष्येव विं द्त्वा विधिना स्वपर 
ब्राह्यणान्मोजयित्वा ठु सैपापैः प्रमुच्यते । इति उपवासः 
रा्रसाध्यत्वात्लंडा तिथिः का कीददी प्राह्येत्याकांक्षायां ` 
उक्तो हेमाद्रौ विष्णुधर्मोन्तरे-एकादद्यष्टमी षषी 
मासी चतुर्दशी । अश्मवास्या तृतीया चता उपोष्या 
न्विताः 1 अन्याश्च तिथयः सर्वा उपोष्याः पूर्वसंयुताः 1 
चिरोपस्तु तत्तत्तिथिनिर्णये वक्ष्यते । या उद्यगा तिधिर्भध्य 
व्याप्ोति सा खंडा तस्यां बताररभं समापनं च न कुयीत 
दाह निणैयाररते सलयत्रतः-उदयस्था तिथिय हि न 
दिनमध्यगा 1 सा खंडा न बतानां स्यात्तत्रारंमसमापनं | 
दिनाधौनेतससमाप्तायामारंभसमापी कायै तदाद चद 
श ;-अखं उवर्तिमातंडे यथखेडा मवेत्तिथिः ! व्रतप्रारंमणं : 
मनण्रगुख्टयक्रयुक् इति । यद्यनण्गुखड्यक्युक् स्यात्तर्हि : 
मारमं समापि च कुर्यादिय्थैः । इत्युपवासतिथिनिर्णयः 

अधाचैव नक्षत्रं निर्णीयते } तननि्णय उक्तो एि 
धभात्तर-उपोधितव्यं नक्ष्ं यस्म्नस्तमियाद्रविः । २ 
यत्र वा सम निशीथः शशिना सह । इति । येन वा युज्यते र 
देमद्रो पाठांतरं । यत्र वा अभ्ररा्नौ नक्षत्रेण शरिना च 
ज्यते तक्नक्षचसुपोपितव्यं 1 अ्रार्धरा्र शब्देन तत्पूषैकालो श्र 
तथाच रमतुः-यत्राधरारादर्वाक् तु नश्च्नं पाप्यते ति 

तक्क्षत्र वतं छर्यादतीते पारणं भवेत् । इति । प्राप्यते भार 
इत्यथः । मभास्तकालयोगो मुख्यः । अधरा्रपूर्वकालयोगे 
कस्पः । तेन पूर्व्रोपानंतरं अचरत्तं द्वितीदिनेऽस्तानंतः 
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मा्षसुत्तसमेव दिनद्वयैऽस्तमयन्याप्तावप्युत्तरमेव । उदयस्तमथ 
योगित्वात् , संकटपकारुसत्वात् , अतीते पारणं भवेदिदयस्याञुः 
गुण्याञ्च ! यदा दिनद्धयेऽप्यस्तमययोगाभावस्तदा निरीथगूर्व- 
कारयोगसत्वात् खुमेतुवचनात्पुवमेव, पएकभक्तनक्ते अपि उप- 
वासलयोग्यनक्षत्े एव काये । तदुक्तं भाधवादौ स्कांदे--त्न 
चोपचसेदृक्षे यज्निदीथादधो भवेत् । उपवासे यरक्षं स्यात्तद्धि 
नक्तैकभक्तयोः। इति । माधवे माङ्डयः-तन्नाक्षजमदोराचं 
यस्िन्नस्तमिथाद्विः । यसिनयुदेति सविता तत्राक्षरं भवेदिने । 
इति । अयमर्थः । नक्षचननिमितच्तकोपवाखनक्तेकभक्तानामहोस- 
ज्रसाभ्यत्वात् खंडस्यापि नक्षत्रस्यास्तमययोगिन अदोराचसत्व- 
मापाद्यते । तेनास्तमयसं्यधि नक्षत्रं तत्र ब्राह्यं । तदभावे त 
निरीथपाक्धारसतंवंभ्यपि दानवतश्राद्धानां दिनमत्रसाध्यत्वात्। 
ओौदयिकस्य नक्षचस्य संपूणदिनसत्वमापद्यते । इति कमैका- 
कव्यापिनक्षचरकामे तु तदेव ग्राह्यं । तदाद माधवे स्मृतिः- 
नक्षत्रे संडिते येन व्याप्तः कारस्तु कमणः । नक्ष्कमांण्यत्रैव 
तिथिकर्म तथेव तु । इति । तथा च कर्मकारुव्यापिनक्च्ाखाभे 
दानवतयोसेदयिकं श्ाद्धे.ऽस्तमयसंयोगि नक्षत्रं ब्राह्यमिति 
भावः । नन्वेवमेकभक्ते मध्याहन्यापिनक्षत्रस्य ग्रहणे उपवसि 
यदश्वं स्यात्तद्धिः नकषैकभक्तयोरिति विरोध इति चेन्न । तस्यो- 
पवासभ्रतिनिधिनन्तादि विषयत्वात् । कर्भकारव्याघ्यमावे साव- 
कारात्वलाभाच्च 1 अन्यथा नक्षत्रे खंडित इत्यस्य विसेधापत्तेः। 

यत्तु विष्णुधर्मोत्तरं-सा तिथिश्तच्च नक्षत्रं यस्यामभ्युदितो 
रविः! तया कमौणि कुर्वीत हासचरद्धी न कारणम् । इति तन्नक्ष- 
आसे उपवासा्यतिस्किितादिविषयं ! यच्च बौधायनं-सा 

तिथिस्तव्च नक्षघ्ं यस्यामभ्युदितो रविः। वधैमानस्य पक्षस्य दष्नौ 
स्वस्तमयं भ्रति । इति ! तत्तु पिद्कायैविपयमिति हेमाद्रिमा- 
धवौ । यदपि माधे स्मरतिवचन-तिथीनामंतिमो भागस्ति- 

यिकर्मसु पूजितः । ऋक्षाणां पूयैमागस्त॒॒ऋक्षक्मखु पूजितः । 

इति । तत्र तिथ्य॑तपूञ्यत्वं दानवतादिविषयम्नः जशन्नपूैमागपू- 
ज्यत्वं उपवासादिविषयं । अन्यथोदाहतंवचनातिरविरोधापत्तेः । 
दति सक्षघ्रनिणैयः । ` "8; 

१ गविषयल्मेव ¦ अन्यथा. २ वचनविरोधाः. 
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अथ योगनिर्णय ‡-योगनिणौथकविरोषघचनाभाये ऽव्य पारणं व्यतिपाताति कुर्यात्सप्राद्य गोमयं । अथेकस्मिश्ेव दि व्यतीपातो भवेचदिं । तश्रैवाहि तद्1 दत्वा उपवासं समाचर इति व्यतीपातवतभ्रकरणे द्वितीयदिने व्यतीपाते पारण, धानेन व्यतीपातस्य पूैविद्धस्योपोष्यत्वनिश्वयात् । योगर स्यापि पूवेविद्धस्योपोप्यत्वकद्पनादुपवासते योगः पूवेविद्धो माच एकभक्तनक्तायाचितत्रतद्ानेषु दिनद्वये कर्म॑काङे सत्वे अस्य चा-यो यस्य विहितः कालः क्मणस्तदुपक्रमे । विद्यमानो भ्व दृगमिति वचनादुत्तर एव । शराद्धे तु तियिबन्निणयः ।' द्ध योगनिर्णयः । 
वि अथ करणनिणेयः- उपवासे भद्राकरणनिणैयो भाध्यमर मविष्योत्तरे भद्रावते-यसिन्दिने भवेदधद्ा तसि. भारत । उपवासस्य नियमं छर्यान्नाी नरोऽपि वा । यदि सच्च भवेदिषिरिकभक्तं दिन्द्े । कार्य तेनोपवासः स्यादिति फौर्य-ष णिको विधिः । प्रदरस्योपरि यदा स्याष्धिष्टिः प्रहर्रयं । उपच्यग सस्तद्ा कार्यं एकभक्तं ततोऽन्यथा । इति । यकोदयमारभ्य विदि भरवतैते तदोपवाक्े सदे नासि । यदातु पूवौहे व भद्ध. समासि; अपराङ्गमारभ्य प्रघत्तिः, उद्यानंतरं परचत्ता अस्ताट्ण्छ- वैमेव समाप्ता वा तदा यसिन्दिने भवेद्धद्ेव्यभेनोपवासो च्वि धीयते । यदा तु अस्ता्नतरं छ्त्ता उद्यातपराक् रा्ावेव सम~ भ प्यते वदा दिनद्ये एकभक्तं कार्य तेन उपवाससिद्धिरित्यर्थ; ॥ अभिमवाक्ये मदरन्रयशञब्द पकदेशोपरक्षकः । ततोऽन्ययेत्यच्च एकदेशाव्यास्यमावे इत्यर्थाः एवार्थो मतांतरत्वेनोक्तः । अतणच्छ एकदेशव्यमेः सज्गावादुपवासोऽलुषठेयः । ततोऽन्यथेलनेतैकः- देशत्याप्यमाघो विवश्चित इति माधवः संगच्छते । यस्तु भद्रा नतं संकर््याहोराचसुपोपितुं न राक्तोति स भद्रायुक्तकारे भो जने द्जेत् । तावतापि बतसिद्धिः । तङ्क्तं माधवे भविष्यो चर. स्नातः संपूज्य तामेव ब्राह्मणं च स्वशक्तितः । ततो जु जीत राजद यवद्धदा न जायते । अथवांतेऽपि भद्ायाः का-~ मतो वाग्यतः युचि; ! न किचिद्धक्षयेत्माज्ञो यवद्धद्रा परवर्तते ॥ इति } यदा सायाहे भद्रापदृत्तिस्तदा एकदेशो मद्रायोगिनो दि + "निणयक्वननाः. २ वूदिन् ------------ 
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नस्य वतार्हत्वादशाक्तस्य भोजनाभ्ययुक्ञाने पूजदेगयुकतेनैवालु- 
छेयत्वात् मद्वारहितेऽपि के पूजा काय । यदातु भद्राति 
अके तदा सद्रायुक्तके एव पूजादिकं कार्यं । पश्चद्टयेऽपि भ- 
द्वायुक्तकाटे न किचिद्धक्चयेत् । तावतापि भद्रोपवासः पूत इति 
मावः । एवं वववाटकादिकरणेष्वपि यज्च निर्णायकवचनविशे- 
पामावस्तत्रापि भद्रायां कुघस्य न्यायस्यातिक्मे कारणाभावाद्- 

यमेव निर्ण॑यप्रकारः सर्वाऽपि द्र म्यः । दति कर्णनिर्णयः । 

एक मक्तादि निर्णयः । एकभक्तादीनां संकदपस्तु-प्रातः 
संकद्पयेद्धिद्धाजुपवासवतादिकं। इतिवचनात् प्रातःकाले ज्योतिः- 
शाद्ध्रसिद्धभ्ाह्यतिथिसत्वाभावेऽपि यां तिथि समनुप्राप्येलया- 
दिसाक्षस्यप्रतिपादकवचनापादिततिथिसत्वमादाय प्रातःकाले 
एव कर्तव्यः । तथा । प्रातरारभ्य मतिमन्छुयीच्चक्तवतादिकं । 
द तिवचनान्नक्तादिचतसंकव्पोऽपि प्रातःकाटे एव कार्यः } तत्न 
यदा अस्तोन्तरश्चणमौरभ्य ग्राह्यतिथिग्रदृषत्तिस्तद्ा प्रातःकाले 
साकद्यवोध्रकवचनापादिततिधथिखस्वस्याभावेऽपि अंगकाटस्यं 
भधानकालान्ुयोधित्वाव्पातःकार एव कार्यः । उपवासोत्तरपिने 
च भोजनरूपं पारणमवदयं कर्तव्यं । तदाह दकल उपवासे 
सर्वेषु पूर्वाह्णे पारणं भवेत् । अन्यथा त॒ फटस्याधै धर्ममेवोप- 
सर्पति) इति । धमो यमः । पारणांतं वतं ज्ञेयं वरतति तद्धि मो- 
जनं । असमा वते पूर्वे नैव कुरयाद्तांतर । शत्यादिभिंस्तस्य ब~ 
तांगस्वाभिधानात् ! तच्योपोष्य तिथ्याचते कायं ! तदुक्तं भा- 
धवे निगमे-पूरवैविद्धाख तिथिषु मेषु च श्रवणं विना! उ- 
पोष्य विधिबत्छ्र्या्तिच्तद्ते च पारणं । इति । अनेन तिथ्याद्यते 
पारणविधानत्पूवौहें पारणवचनमुत्तरविद्धोपोष्यतिथिधिषय- 
भिति न तद्वियेधः । माधवे स्काँदे-तिथीनामेव स्वासाु- 
पवासववादिषु । तिथ्यंते पारणं करयौद्धिना शिवचतुर्दशीं । दति । 
आदिशब्देतैकभक्तनक्ायाचितानि गरयेते । यस्यां तिथौ पूर्वेवि- 
द्वायाभेतान्ययुश्ितानि उत्तरद्िने तां तिथिमतिक्रस्य पारणं 
कयदिति माधवः । नचेकभक्तायुत्तसदिने पारणमन्यत्र न॒ दृ्- 

ॐ [वा 
0, ४ । न, "~~ ~ ~ ) 
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दानेन न निद्धीदशिको भवेत् 1 श््यादौ प्रसिद्धत्वात् । यदा तु 
राधो तिथ्यंतो भवति तदा दिवसे तिथिमध्येऽपि कार्यं । सर्वै- 
ष्वेघोपवासेषु दिवा पारणमिष्यते । अन्यथा वुष्यहानिः स्याहते 
धारणपारणात्। इति ब्रह्मतरैव तात् ] अन्यतिथ्यागमो रात्रौ ता- 
मसस्तैजसो दिवा । तामसे पारणं इर्वस्तामसीं गतिमश्रुते । 
इति गाङूडाच । एवंच तिथ्यंते चैव भाते च पारणं यत्र चो- 
च्यते! योमजयोर्ध्वगामिन्यां पातरेव हि पारणं 1 इति घवो. 
दाहतवचनमनुकद्प इति बोध्यं । इति कारुखंडे तिथिनक्च्रयो- 
गकरणसामान्यनिर्णयः । 

अथ प्रतिपचिर्णीयते । सा च शुद्धा अमाविद्धा भाद्या ! 
प्रतिपद्यप्यमावास्येति युग्मवाक्ष्यात् । पंचमी सत्तमी चैव दरामी 
च घ्रयोदरशी । परतिपन्नवमी चैव कर्तव्या संमुखी तिथिः । इति 
यैटीम सिवचनाच्च । संमुखी नाम सायाहव्यापिनी दयते यद् । 
प्रतिपत्संमुखी कायौ.या भवेदापराद्िक्ी । इति स्कादस्यासं- 
जातविरोधात्तुतीयपादेन पूरवार्धोक्तटक्षणलक्षितसंमुखीदाष्दंवा- 
च्या पूर्चैविद्धा विधीयते । चतुर्थपादेन तु यद् संमुखी गद्यते 
तदा आपराकिकी प्रह्ये फं वक्तव्यमित्यापराक्लिकी स्तूयते । 
असंजातविरोधवाक्यं प्रबलमिति सिद्धातात् ¦ एतद्नादंरेण 
सांमुख्यालुवादेनापराह्षिकत्वविधो तात्पयैकटपने । धावणी दु. 
गैनवमी तथा दूर्वाषएमी च या । पूर्वविद्धा तु कव्या दिवरा- 
विवलेर्दिने । इत्यवाप्यस्तात्पृवै सुहतषटव्यापिन्या एव वलिभर- 
तिपदोऽपि ग्रहणापत्तौ ! च्ियामगा द्तिथिभैवेचचेत्वार्धत्रियामा 
प्रतिपद्धिबृद्धौ । दीपोत्सवे ते सुनिभिः धदिषे अतोऽन्यथा पथ 
युते विध्रेये । बधंमानतिथो नंदा यदा साश्ववियायिकी । द्धि- 
तीया ब्द्धिगाभित्वादुत्तया तत्र चोच्यते । दइत्यनयोर्येय््यापन्तेः 
यामघ्रयान॑तरं पवृत्तायाः सुहतेषद्कव्यापित्वाभायेन तत्भसक्ते 
रोवाभावात् । एवं पूबोपराहमारभ्य परचत्ताया द्वितीयदिने सा. 
धैयामत्रयसत्वस्य वाधितत्वात् । एवं बृदत्तपानामकवते काति- 
कमसत पायखभोजनादिनियमं विधाय भविष्योत्तरे 
प्रख्यते-ततो मासे मागे्ीपे प्रतिपयपरेऽटनि ! स्पृधा गुरं चो- 
पवसेन्मदादेवं स्मरनयुधः । इत्यत्ाप्यापराक्लिकीध्रहणापततौ । सदर. 
#॥ ` 
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च्तेषु सर्वैषु कतैव्या संमुखी तिथिः इत्यस्य वाधापत्ते्च । तस्य 
स्तावकत्वस्वीकारे उदाहतवाक्यानां सा्थश््यात् वचनांतरवि- 
रोधाभावाश्च स्तावकत्वमेवोचितम् । उभयथा वाक्यस्योपपत्तौ व- 
च्यनांतस्संवादिन्य्थं तात्पयैकद्पनाया पव युक्तत्वादिति वचन- 
विरोधपरिदारप्रघट्वकगतहेा द्वि ्रंयस्याप्यत्ेव स्वारस्याच्छुङ्- 
घतिपत्पूवौ भाद्या । यद्यापराक्िकीति हेमाद्विभ्रथस्य पूर्वविद्धा- 
व्यावृत्तौ तात्प उद्राहतग्रंथविरोधापत्तेः तस्यापि चतुर्थै- 
पदस्य प्रारास्तयपरत्वकर्पनाया एव युक्तत्वात् । पतेन -गुद्धा 
स्यात्परतिपत्तिथिः प्रथमतश्चेत्वापयक्ले भवेत् इति दीपिका 

उपेक्ष्या । उदाहतवचनविरेधाद्धम द्वितात्प्यार्थाज्ञाननिर्वधन- 
त्याच्ेति । अतएव यदा सायाहव्यापिन्यपि गृह्यते तद्ापराज्ञव्या- 
पिन्या प्रहणे किं वक्तव्यभिति नांतरीयककिद्धया सायाहव्याध्या 
पराहव्या्तिः प्रहास्यत इति माधवः । यदा विनैवापराह- 
याति सायाहमाध्रं व्याप्यते तदापि पूवैविद्धायाः पूज्यत्वा- 
दिति । यदा शुङ्कपक्चे खायाहमात्रं व्याप्नोति नत्वपराह्नं तदा 
नीभुत्तरा प्रसञ्येतेति चेत् 1 मेवं । संमुखी नाम सायाहव्यापि- 

नमिति वचनेन तादशो विपये पु्वतिथेविधानादिति दिती. 
अापचमीषेधादिति द्वितीयायुक्तोपवासनिपेधस्तु पूरेः य्रति- 
यद््खिमुह्तवेधे सति द्रण्व्य इति च माधव; सगच्छते। 
तत्सिद्धं यां भवेदापराह्लिकीलयस्य स्तावकत्वात् पतिपत्संमुखीं 
कर्येत्यादिभिर्विहितत्वात् शङ्का भतिपत्पू्वैविद्धा ब्र्येति । 
ष्डतेन यद् पंचधा विभक्तस्याहश्चतुरथभागव्यापिनी तदैव पूरवैविद्धा 
श्राद्या या मबेदापसल्िकीति स्काँदादिति मदनरल्न उपे- 
श्यः । उदाहतवचनविरोधात् वचनविरोधपरिदहारप्रकरणग- 
तहे माद्धिरतिपत्रकरणस्यम्राघवकालाद रनिणयाश्तविसे- 
श्रा । अतव यद्यपि सायाहमात्नव्यास्यापि पूर्वैविद्धा भवति 
तथापि तत्पू्शिमुहतीत्मकापराक्ञेऽपि यदि वतैते तदैव पूर्वा 
ग्राद्यान्यथोत्तेरेवेति कालतत्वविवेचनसुपेक्ष्यम् । यदपि आपरा- 
द्लिकवचनस्य पिच्यविपयत्वं गोडेखक्त तदयुक्तमिति सायाहमा- 

४३ + क [कष 
0 
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तीयं परतीतिरनुपसंजातविसेधिवाक्यं धवलसिति सिद्धां ताथति- 
संधानश्रूखकत्वाुपेश्यैव । यदयप्यविरोषेणः पू्वविद्धत्वसुक्तं तथा- 
प्यपराहव्यापिन्येव प्राहेति स्षतिकोस्तुभः। ण्वं निणय- 
सिथुमयूखादयो नवीनमरंथा अष्युपेश्या षवेति दिक् ॥ क्रष्णा- 
प्रलिपहितीयायुता ब्राह्या । प्रतिपत्सद्धितीया स्याद्धितीया ग्रति- 
पद्युता । इत्यापस्तचयचनात् ! उपवासे तु कृष्णापि पूवैविद्धेव । 
तिपत्पंचमी भूतं सावित्री वटपूणिमा 1 नवमी दरामी चेव नोः 
पोष्याः परसंयुताः । इति बअ्रह्मयैवतोत् । पतिपत्पंचमी चैव 
उपोष्याः प्वैसखयुता इति मदनरल्ले जावाछिवचनात् । द्वितीयग 
पंचमीवेधाददामी च जयोदशी । चतुर्दशी चोपवासे हन्युः पू- 
वोत्तरे तिथी । इति चद्धव सिन प्रतिपन्मा्स्य पूर्वविद्धस्योपो- 
प्यत्वाभिधानादिति दहैमाद्यक्तख् हृष्णप्रतिपत्परेयुर्द्याद्ष्वं 
चरिशुहतौ ततोऽधिका वा स्यात् तदा सेचोपोष्येति माधवस्तु 
--प्रतिपत्पचमी चेक्उपोष्यः पू्ैसंयुता । इति जावालिवचनं 
यदि न स्यादिति इत्वायिताभिप्रायेण प्रचरत इति न तद्ियेधो 
दोषावहः । इति पतिपत्खामान्यनि्णयः । 

चेच्रश्ुद्कप्रतिपदि चांद्रवत्सरायारमः । तदुक्तं भा- 
धवे ब््ये- चे मसि जगद्भ्या ससज पथमे.हनि । 
खुङ्पक्षे समग्रं तु तद् सूर्योदये सति । प्रवतेयामास तदा 
कारस्य गणनामपि ! बहान्नागान्रतून्मासान्वत्ससान्वत्सराधिपान् । 
इति । अत्र प्रतिपदोदयिकी माद्या । दिनद्वये उदयकाठे सत्वे 
असत्ये च पूर्वैव । वत्सरादौ वसंतादो विराज्य तथेव च । पूर्यैवि 
दैव क्तव्यः प्रतिपत्सवैदा वुधैः । इति चद्रबसिष्टवचनात् । 

वत्रानिप्पूना। अस्यां वत्सखराधिवपूजो्ता ज्योति्नि- 
यघरे--यश्चेचशुङ्कपतिपदिनवायो पोदहि सः । तस्य पृजा 
विधाठव्या पताकातोरणादिभिः । प्रतिषरहं ध्वजाः कायाः 
उक्लया बाद्यणतपैणं । निरीश्चणं च कर्तव्यं शङुनानां फलेप्छुभिः 
इति । नै खास्यग उक्तो छद्धवसिष्टेन-वत्सरादौ वसंतादौ 
वदलिराव्ये तथैष च । तेखाभ्यंगमकुकीणो नरकं प्रतिपद्यते ति । 
चैत्रे मासि महावाहो पुण्या या प्रतिपत्पया । अस्यां चै सिव- 
पत्राणि प्राश्य संद्ुणुयात्तिथि । शकवत्सरभूपमंतिणां रसधान्ये- 
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श्वरमेघपतीनां । श्रवणात्पठनच् वे तृणां दयुभतां यात्यश्चुमं 
सद ध्चिया। इति वचनात् राकादिश्चवणं कार्य । ब्राह्मे -तच कायौ 
महाशांतिः सर्वैकद्मषनारिनी । तस्यामादो तु सपृज्यो ब्रह्मा 
कमलसंभवः । पाद्याध्यैधूपदीपेश्च वदखयारंकारमोजनेः । होमेवै- 
द्युपदारेश्च तथा ब्राह्मणतपणेः । ततः कमेण देवेभ्यः पूजा 
काय पृथक् पृथक् । ऽध्नमो ब्रह्मणे तुभ्यं कामाय च महात्मने । 
नमस्तेऽस्तु निमेषाय चय्ये च महात्मने । नमस्ते वहुरूपाय 
विष्णवे परमात्मने । अथ कि वह्ुनोक्तेन मंत्रेणानेन पृजयेत् । 
प्राछुखोदसखान्विप्रान्देवानुदिय पूर्ववत् । अनेनैव तु मंत्रेण 
स्वादतेन प्रथक्ृथक् । यविष्ठायाश्नये होमः कर्तव्यः सर्वत 
क्षये । शाङाद्ोभां ततः इुर्यीन्मंगखारमनं तथा 1 भोजयित्वा 
दिजान्स्वन्खुत्संचधिवांधवान् । विशेषेण च भोक्तव्यं कार्थ- 
श्चापि महोत्सवः । एवं संचत्सरारंभः सर्वसिद्धि प्रवतैकः । इति । 
चेचश्य मलमासस्वेऽपि तदारभ्यैव संवत्सरवृत्तेस्तदिनवारस्यैव 
वत्ससाधिपत्वात् , तत्पजदे्वत्सरादिनिमित्तकस्याभ्यंगदेश्च- 
निलयनेमित्तिके इयीत्पयतः स सलिम्लुच इति वचनात्तञैवा- 
ज्टानं युक्त । मशथूखादों ठ षया तु दिवसेमासः कथितो वा- 
द् सायणेः । पूर्वां तु परिल्यञ्य कव्या चोत्तरे किया! इति वच- 
नाद्र्यगादिकमुत्तर पवेव्युकतं तदुपेशष्यम् । यस्य कर्म॑णो मासद्व- 
येऽपि निभित्तलखाभः समानस्तदिष्रयत्वाद्चनस्य अभ्यगादि- 
निमित्तस्य वत्सरादेद्ितीये असभवेन तच्राचुष्ठाने भमाणाभा- 
वात्, निमित्तकालेऽबष्ठानाभावेन प्रलयवायापत्तेश्च । अनैव 

मषदानं । प्रपादानसुक्त भविष्ये { अतीते फाल्गुने माकि 
भ्रात चेचमदहोत्सवे । पुण्येऽद्धि विप्रकथिते प्रपादानं समास्मेद् । 
इति । तच्च अन्नः । प्पेयं सर्वसामान्यभूतेभ्यः प्रतिपादिता । 
अस्याः मरदानात्पितरस्तृप्यंतु च पितामहाः । इति । अनिवायै 
ततो देयं जलं मासचतुष्टयं ! इति । प्रपां दातुमशणक्तेन विरेषा- 
दर्मटिप्डुना । पव्यदहं धर्म॑धरको वखसंवेष्टिताननः । ब्राह्मणस्य 

पर्यैषण्दानं । गृहे देयः शीतामटजलः शुचिः ! तच्च मंन: । 
एष ध्रर्मघयो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । अस्य पदानात्सकल्छ 

१ श्योभा ततः काया, २ श््रह्मघये". 



भम संतु मनोस्थाः । अनेन विधिना यस्तु धमङकुभ भवच्छष् “ 

श्रपादानफलरं सोऽपि प्राप्नोतीह न संरायः । इति 1 

द शाहरानिणयः । व्येश्द्धपतिपत्पश्रतिद्मी पयत - 
थिषु दाश्वमेधस्नानफलमुक्तं काीखंडे-ज्येष्ठे मासि खिले 
पक्ष पराप्य अतिषदां तिथि 1 दशाश्वमेधिके खात्वा च्यते खच ~ 
पातकैः । एवं सर्वासु तिथिषु कमस्लायी नयोत्तमः । आद 
पक्षदरामीं भतिजन्माचयमुत्खजेत् । इति । क 

दौहिश्रश्राद्ध् । अत्राश्विनञ्युङ्धप्रतिपदि शि्रष्वासदौहित्र 
मातामदधाद्धं कुर्यात् । जातमा्ोऽपि दौदित्नो जीवत्यपि ऋ 
मालुटे । कुरयान्मातामहश्राद्ध प्रतिपद्ाश्विने सिते । इति । श्व 
तिपद्याण्विने शङ दौहिचस्त्वेकपार्वणं । राद्धं माताम पुय 
त्सपिता संगवे सति । जातमान्ोऽपि दौहिबो जीवत्यपि च 
मावे । ध्रातःसंगवयोर्मध्ये याश्वयुक्ूप्रतिषद्धवेत् । इति रिटष- 
चाराजुशुणाभियुक्तवःक्येभ्यः । अत्र॒ सपितेति विरशोषणाज्ीव- 
त्पित्रक एवाधिकारी । अतएव पिडरदितं संगवे कयौत् इध 
पार्व॑णत्वात् 1 अपराह्ने सपिडकं कुर्यादिति केषांचिदुक्तिरुद्ाहत~ 
वाक्यविर्द्धेति दिक् । 

नवराच्रारभः | अत्रैव नवरघव्रतारंभः । तदुक्तं बत- 
र्ंड देमद्युदाह्तदे वीपुराणे-माण्विने घातिते शरे 

नवम्यां प्रतिचत्सरं 1 श्रोतुमिच्छाम्यहं तात उपचासवतादिक ॥ 
धोरनामके दैत्ये मारि सतीव्यर्थ; । ब्रह्मोवाच-शणु शछन्छ 
प्रवक्ष्यामि यथा त्वं परिपृच्छसि । महासिद्धि्रदं धन्यं स्वयै 
दात्ुनिवहेणं । सधैखोकोपकारा्थं विरोपादसिचृत्तिषु । कत्व 
्ह्यणायेश्च क्षनियैभूमिषाख्ने । मोधना्थं विक्त्य श्यद्धैः 
पुत्रखखार्थिभिः । सौभाग्यार्थं ॑खिया कर्थमन्येश्च धनर्का- 
क्षिभिः । महावतं महापुण्यं शेकरायैरलुष्ठितं । कर्तव्यं देवस. 
जद देवीभक्तिसमन्वितेः 1 कन्यासंस्थे रवौ शक्र शुद्खामास्म्य 
नेदिकां । नदिका प्रतिपदिति देमाद्विः । अयाची अथ 
एकाशी नक्तारी अथ वाय्वद्ः । प्रातःख्रायी नितदसिकााद 
चिवपूज्ञकः । शिवायाः पूजक इति विग्रहे छांदसो स्वः ॥ 
अपदोमसमासक्तः कन्यका भोजयेत्सदा । मद्नरलनिर्णया- 
ग्रतयोस्त्वेवं पाठः । भूमौ शयीत चामंज्य कुमारीर्भोजयेन्मुदा 1 
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दोदनं मांसमापरवत् । चिकार पूजयेदेवीं जपस्तोत्रपणयणः । 
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इति ! जपो देवीमंबस्य । स्तो सघशतिकादि ! हेमाद्रौ भवि- 
यो्तरे--ाश्वयुकदुद्कपक्चस्य अप्रमी सूरुखंयुता । सा महान- 

ग्रेखोवः वमीनाम तैलोक्येऽपि सुदुकमा कन्यागते सवितरि शद्कपक्षे- 
शचमीतुया । मूनक्षत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्छृता । 
अघ्रम्यां च नवस्यां च जगन्मोक्षप्रदविकां । पूजयित्वाश्विने 
आसि विरोको जायते नरः । स! पुण्या सा पवित्रा च खुधमेषुख- 

दायिनी । तस्यां खदा पूजनीया चामुंडा सुंडमालिनी । तस्यां ये द्यु- 

परह्य प्राणिनो महिषादयः । सवे ते स्वगैति याति श्वतं पापं 
न विद्यते । उदिशय दुर्गा हम्यंते विविधा य्न जेतवः1! ते 
१ € 4 ५५ [> ५ धि ट [3 % 

ययाति स्वर्ग कोतिय घातयतो यशस्विनः 1 णवं च विध्यवासिन्या 
जवरनोपवासतः । एक्रमक्तेन नक्तेन स्वशक्त्याऽयाचितेन वा । . 

पिक भ भ भ. क 8 भ 4 _ 

श्यूजनीया जनेदैवी स्थाने स्थाने परे पुरे । शे गृहे भक्तिपर्- 
चमे ग्रामे बने वने । स्तिः प्रमुदितेर्ैेत्राह्यणेः क्षचियेगरैयेः । 
= (क 9 = ०6 (9 [> 

चेद्यः ददै धक्तियुतेम्टैच्छैरनयेश्च मानवैः । खीभिश्च कुख्शादूल 
सदिधानमिदं शणु । इति परतिज्ञाय । भरसंगात्-जयामिटापी 

[जत [कअय £ 

श्युपतिः प्रतिप्रति कमात् । छोटाभिसारिकं कर्म कारयेद्या- 
लोदामितारिवं । वद एरमीं । इलारभ्य-रोहाभिसारिकं कम॑ छृत्वेवं 

संघमूर्वकं । फठनैकेयकुसुमेधूपदीपविटेपनेः 1 इत्येतेन खोदामि- 

स्छारिकमुक्त्वा प्रतिज्ञातविश्रानसुक्तं 1 अण्भ्यां नियमं छृत्वा पू 
स्नानमाचरेत् । दुर्गा कांचनमूर्तिख्यां रौप्यं वा सन्मयीमपि । 
दोटीं वार्क्षी तथा चैेश्नीं तासी वा विभवच्छृतां । दारुणि 
चचित्रतोरणे न्यस्तां स्थाने खुखोभने । पुर्तो विन्यस्तखगां विचिच- 

सटमध्यगां देवी । चदनङ्ककुमचद्ैः समैः सर सभूरिकेः शिरापिषठेः। 
न्यचितगाचां देवीं कुुमेरभ्यनचयेद्वहुभिः । कुमुदैः सपदागधेः 

पधूमै द ५५.९ ९ „=. समुर = 
स्ुदीपधूमैः सुनैवेयेः 1 मासेर्वव्युपदारेमंगलराष्देः समुच्छलितेः। 
श. त्रेयीतै =, % [. [ 

श्विजयच्छयैयीनैः स्यंदनसितदाखधारिभि्छोकैः । वषटेवैसवखादि 
व ० [ (५ + (| 

स्ुनिवेद्यते सर्वमेव भगवल्ये । जयंती मंगखा कारी भद्रकारीं 

च्पाछिनी । डुगौ क्षमा दिवा धारी स्वाहा स्वधा नमोस्त् ते । 
[1 9 $ द्रैवमियं [ 

` डति पामरः । असृतोद्धवं श्वीवृक्चं महदेवभ्रियं सद्ा । विव्व- 
------------------स---- रा {14141411 

१ पपू्य॑तेः; पजायते". २ वेत्री". ३ (सरभूरिकेः. 
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खभिक्चं चात्मनो चप । पुनः पुनः प्रणम्याथ संस्मरन् हदये 
दिवां । प्रहिषध्रीं कुमारीं तु युजगीं सिदवादिनीं } दानवांस्त- 
जयंती च खज्ञोद्यतकयं छामां । धंरानब्ञखमग्धसं दुर्ग रणारंभे 
व्यवस्थितं । ततो जयजयाखपिः स्तवं छुर्यादिमं मुदा । सर्चै- 
मेगटमांगच्ये दिवे सर्वाशखाधिके । शरण्ये व्येवके गौरि 
नारायणि नमोऽस्तुते । कुरमैन समाटन्धे चंदनेन विरे 
पिते । विद्वपत्रमह्ामाछे दुगेऽदं शरणं गतः } इद्यंतेन अष्टमीं 
परङृ्यापि प्रतिपद्ादिखाधारणपूजाविधिमसिधाय 1 दत्यैवमथ 
कौरव्य अण्म्यां जागरं निशि । नरनर्तकमीतैश्च कारयेत्सुम- 
होत्सवं । हृषर्निंां ततो नीत्वा प्रभति अरणो । घातयेन्म- 
दहिषान्मेपानित्यादिनङ्छम्यादौ जागरादिकमुक्तं । प्रतिपदादिन- 
वु तिथिषु पूजादिकरणासामर्ये सप्तम्यादिषु तरिषु कर्तव्यं । 
तदाह हेमाद्रौ धौम्धः-भाशिने मासि शष्के त॒ कर्तव्यं नवरा- 
अकं । थतिपदादिक्रमेणेव यावच्च नवमी भवेत् 1 चिरा 
वापि कतैव्यं सन्तम्यादि यथाक्रमम्) इति। अबाप्यशक्तौ अ्रम्या- 
मेव कतेन्यं । तदुक्तं हेमाद्रौ ्राह्ये ! ततराम्यां भद्रकाली 
दक्षयज्ञविनारिनी । प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनीकोरिभिः 
सह । अतोऽ पूजनीया सखा तसिन्नहनि मानैः । उपोषितैर्वस- 
धूपदीपेमौदयाजटेपनैः । आमिषिर्विविधरेः शकैटोितरीह्यणत- 
पणेः । बिल्वपत्रैः श्रीफटैश्च चंदनेन घृतेन च । नव्यां तु 
कृतस्नानः सर्वैः पूज्यास ब्राह्मणाः । इति । एतेन मुलामावेऽपि 
केवला्टम्यामेव पूजादिकं क्तन्यं । अतव दिगपुराणं -मूलामा- 
वेऽपि सप्तम्यां केवखायां प्रवेशयेत् । तथा तिथ्य॑तरेष्वेवृ्षे छ्े 
फलोचयः । इति ! दे वसछोऽपि-तिथिनक्ष्योर्योगे दयोरेवानु- 
पारनं ! योगाभावे तिथिग्रौद्या देव्याः पूजनकर्मेणि । इति । इद् च 
तस्यां सदा पूजनीयेत्युदाहत भविष्ये सदाराब्दश्रवणान्निलयं । 
फलश्नरवणात्काम्यमपि । अच नवरा्रशब्दः । आश्विने भासि 
ये त॒ कर्तव्यं नवरात्रकं । थोतुमिच्छास्यहं वातं उपवासव- 
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| ऋ तादिकं । महावतं मदावुण्यं द्रकराचैरनुष्टितं । इव्यादुद्ाहतवा- 
क्येषु कतंव्यादि पद्सामानाधिकरण्यात् , उपवासाचन्यतमनि- 
यमयुक्तकर्तेकय्रतिपदादिनवम्यंतनवतिध्यधिकरणकपूजारूपकमै- 
नामधेयं । नच रा्िदाव्दस्य तिथौ लक्षणैव दोष इति वाच्यम्। 
नवराचरच्दस्य गुणविधित्ववादिनापि तदंतर्मतराजिशब्दस्य 
अहर्गणनामधेयद्विसाचतिराजादिप्िव सावनाहोरात्रपरत्वे ति- 
थिह्ासे नवम्यंततिथिसमुदाये नवकाद्योराचस्यासमवेन तिथि- 
पररत्वस्येव स्वीकारात् । अतणव-तिथिच्रद्धौ तिथिहासे नवस- 
जमपाशैकः । इति केर्पाचिदुक्तिः संगच्छते । नचैवमपि कार्प- 
स्त्वं विना समासांवायुपपत्तिरिति शंशय । कारपस्तयेवोपप- 
न्स नवराचङाब्दम्य दविसाथादिशरव्दानां सागवोशध्रकत्ववन्नवति- 
थ्यधिकरणपूजादिवोधकत्वेनायुपपत्यमावःत् । नच-मासि चा- 
श्वयुजे शङ्के नवरात्र विरोधतः । संपूज्य नव दुर्गा चेद्यादौ नव~ 
रात्रे इति सक्षमीनिर्देशादुपपचतिरिति वाच्थं । पूर्वेधुरमावास्या- 
यां वेदिं करोतीव्यत्रेव तस्याप्युपपन्नत्वात् 1 अतषएव-आाश्विनस्य 
सिते पक्षे प्रारन्धे नवरचके । शावे सूते ससुत्पन्ने क्रिया कार्या 
कृथं वुधैः 1 सुतक्रे वक्षमाने च तनोत्पन्नं यदा भवेत् । दैवी. 
पूजा भ्रकतैव्या जपयज्ञविध्रानतः । इति निणयाश्ूतोदादतव- 
चजमप्युपपन्नं । पतेन नवसात्रशब्दो गुणविधिरेव न॒ कमनाम- 
श्वेयमिति कातच्वविवेचनादिग्रंथा उपेश्याः। अत्र नवराच्- 

नवरात्र प्रतिपत्निणयः । ब्रह्मरं मे प्रतिपन्निर्णीयते । तत्र तिकारं 
पूजयेदेवीमिति काये पूजाविधानायद्ा संभ्या्यव्यापिनी 
प्रतिपत्तदा कर्मणो यस्य यः कार इति वचनात्तैव आति 
सदेहो नास्ति । यद् पूर्वदिने मुह्त॑चरयार्नतरं भच्रत्ता द्वितीय- 
दिने मुह्तैज्रयादिपरिमिता तदा-अष्टम्यां नियमं कृत्वा पूवाहै 
सानमाचरेत् दति प्रक्रम्य । चर्चितगाघां देवीं कुखमेरम्ययचैयेद्र- 
मिः । ति पूवत हेसाद्विनिणेयानमद नर ल्ञाघ्ताहत- 
भविष्योत्तरे पएूवौहे पूजाविधानात् , यो यस्य विदितः कालः 
कमैणस्तदु पक्रमे ! विद्यमानो भवेदंगं नोञ्छितोपक्रमेण तु 1 उदिते 
दैवतं भानौ पिच्यं चास्तमिते रयो । दिमुहर्त शिरहश्च सा ति- 
थिर्हव्यकव्ययोः । इत्यादिवचमैरुत्तरेव श्राह्या । अतण्व-शारत्काखे 
महापूजा क्रियते याच वार्षिकी । सा कार्योदियगामिन्यां न 
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त्च तिथिथुग्मता । प्रतरावाहयेदैवीं धातरेव प्रवेरायेत् । प्रातः 
गरातस्तु संपूज्य प्रातरेव विसजजयेत् । भगवत्याः प्रवेरादिवि- 
सगाताञ्च याः क्रियाः। तिथाञ्रुदयमाभिन्यां सवास्ताः कारयेद्ुधः 
इति तिधितस्वादिगौडनिवंधोदाहतनं दिपुराणमविष्यो 
तरदेवीपुराणवचनानि संगच्छेते] तथा । आश्विनस्य सिते पक्षे 
मरतिपत्ु यथाक्रमं । सखुख्रातस्तिकतेखेन पूर्वाह्ञं पूजयेच्किवां । 
इति देवीपुरणनाश्ना, प्रयहं पूजनं कुर्यात्रिकाटं भक्तितत्परः । 
अष्रम्यां जागरं चेव महापृजनपृर्वकमिद्यादीनि रद्रयामला- 
दिनाख्ना, पचैविद्धा ठु या शुद्धा भवेत्प्रतिपदाश्विनी । नवरा्- 
त्तं तस्यां न कार्य शुभमिच्छता । देश्भगो भवेत्तत्र दुर्भिक्षं 
चोपजायते । नंदायां द्च॑युक्तायां यत्र स्यात्पूजनं मम । अमा. 
युक्ता न कर्ैव्या प्रतिपत्प॒जने मम । सुहर्वमाचा कर्वैव्या दितीया- 
दिशुणान्विता । न द्तकख्या युक्ता भ्रतिपच्चंडिकाचैने । उदये 
द्विसुहर्तीपि शाह्या यीदयगामिनी । दव्यादिमाकंडेयदेवीपु 
रष्णनान्ना द्रैतनिणयकाटतत्त्वविवेचननिणयसिध्वा- 
द्यवाचीनग्रथेषरदाहतानि यदि खन्ति वचनानि तर्हि तान्यपि 
संगच्छते । यद् पुवैदिने मुह तैनेतरं वृत्ता द्वितीयदिने किचि- 
इयूनमुहतं्रयपरिमिता तत्रापि-दिसुहतापि कतंव्या या तिथि 
द्विगामिनी । इति वचनादु्तरेव । यद् पूर्वदिने मुहतैपचकानंतरं 
प्रवृत्ता द्वितीयदिने मुहतैद्यपरिमिता तदा-ज्रिमुहतौ न कर्तव्या 
या तिथिः क्षयगामिनी । इति वचनेनोत्तरानिषेधात्पूचव । यद्ा तु 
सुहतानंतरं भ्रबृत्ता डितीयदिने मुह्तद्ययाब्युना तदोत्तरतर मध्या- 
ह्ादिपूजाकाङे साकव्यवचनापादिताया अपि तिथेरभावात्पू- 
वैव । अतणएव-अमायुक्तेव कतव्या भतिपर्चडिकाचने । न आद्या 
परसथुक्ता शुद्ध संतानकांक्चिभिः । द्वितीयाशेषसंयुक्ता प्रतिपच्च- 
डिकाचैने । मोदादथो पदेश्ाद्वा कृता पुत्रविनाराङृत् । आरंभे 
नवराचस्य द्वितीया चुरिसंमिता । न केवरं तिथि हंति वेधात्सा 
युज्संपद् । द्ितीयादिकलोपेता भतिपच्चंडिकाचैने । वर्जनीया 
भयल्ेन विषटेरो यथांभकि । भतिपच्छेषसंयुक्तद्धितीयायां 
ममाचेनं । छतं धमं नारायति संततिं पुत्रपोत्रिकीं । अमायु- 
क्तैव सा ग्राह्या प्रतिपञ्चडिकाचैने ! अन्यथा करणे तावद्ाज्य- 
० क © @ क क 
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घयाणि । यदा अमाविद्धा द्वितीयदिने नास्ति तदा कोव्यंतरा- 
भावास्सेवेति निर्विवादमेव । यदोदयमारभ्य भन्त्ता द्वितीयदिने 
किचिद्यूनयुहर्वजयपर्यता तदा संपूणेत्वात्पूवव प्रहेति । 
आश्िने मासि मेषति महिषासुरमर्दिनी । विशु पूजये- 
इत्या सोपवासादिकः कमादिद्याद्यवचीनोदादहताचि यद्याषाणि 

तर्हिं वृतीयपज्ञायाः प्रदोषे पवाचुछानात्तदिष्याणीति सवे- 
वाक्येकवाक्यतयैव नवराज्नचतारेभे परतिपर्निर्णयः सिद्ध इति । 
नन्वेवं प्रदोयश्य कमकारुत्वसूचकस्य नवसात्रस्य नक्तव्रतत्वादिति 
माधवस्यासरंगतिरिति चेन्न \ तस्य प्रदोषे भोजनग्रधानरूपनक्तत्- 
तपरत्वे-जयाची दयथवेकारी नक्तादी अथ वाय्वद्ः । िकार्छ 
पज्येदेवीमिव्यादीनां नक्तादीनामधिकारिविश्चेपणत्वस्य पूजाया 
एव प्राधान्यस्य वोधकवाक्यानां विरोधापत्तेः पाक्षिकं अर्न्यांग- 
नक्तमेवाभिप्रेतं । तज्-अन्यांगस्येकभक्तस्य काल स्त्वेग्यचु सारतः 
इलयेकमक्तप्रकरणेऽभिधाय नक्तप्रकरणे अच्राप्येकभक्तवदन्यांग- 
नक्ते निर्णयो द्ण्व्य इत्यभिदधतो माधवस्यापि पूरवोक्तनिणयः 
संमत एवेति न तद्खगतिरांकापीति विमावनीयं । एतन मा- 
धवस्य नेदं सिद्धवदभिघातुं युज्यते, अभिदधतो वा विश्वसितुं 
पद्वाक्यप्रमाणपरेः, नतसं तत्रेवाभिनिवेष्ु धमविनाशमीर्भि- 
रित्यादि, तथा माधवोक्तं नक्तवतनिणेयेन निणेयत्वमखवद्ध- 
मेवेति दवनिणयो माधवाथौज्ञानभूककत्वादयुक्तं प्व 1 यत्तु 
यद्यपि रािकरमैकालत्वबोधकानि पूर्वाह्नकमेकाखत्ववोधकानि 
वचनानि माधवादिभिनं लिखितानि तथापि तदीयन- 
त्तबतत्वोक्तिसंवादित्वादात्निकर्मकारवचनानि तैर्ह्टानीति ग- 

भ्यते । अल्य॑तोपयोगाभावात्त तेषामदेखनं देवीपृजाप्रकारविशे- 
षकुमारीपूज्ञावलिदानवचनादिवत् ! यद्यपि देवीपुराणे चिकार 
पृजयेदेवीमिति कालत्रये पूजोक्ता कथापि भातभेध्याह्नयो 
संक्षेपपूजनमंगं विस्तरपूजनं भधानभूतं राजावेव ! पृवोले पूज- 
येच्छिवामिदयादिवचनं तत्स्व प्रथमकाटपूजाथैसुपपन्नमेव । 
तिथिनिभयस्तु प्रामाणिकोक्तनक्तवतत्ववङेन प्रधानपूजनस्य प्रदो 
धकारत्वमगीषयेव कवव्य इति मम मतिरिति कालतत्ववि- 
केचने सिद्धांतितं तत् नवमी्रतश्रकरणे हेमाद्विणा) अष्मीनि- 
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गैयध्रकरणे निणैयाश्ूतमदनरल्राभ्यां च सेतिकमैव्यतकदे - 
वीपुजाङ्मारीपृज्ञा्रिदए्नादिविधायकानां देवीपुराणमविष्यो- 
त्र्पुसाणस्कंदपुयणानामुदाहतत्वाद् भवदुदाहतरानिकमैका- 
छत्वबोधकवाक्यानां देमाध्रादिभिरधण्त्वात्, तद्िस्द्धानां- 
त्रिका पूजयेदेवीं पूवे सरानमाचरेत् । इत्यादीनापुषन्यासात्, 
रातधिकमैकाङत्ववचनान्येव तैष्ठानि नत पूर्वाह्णकर्भकारत्व- 
वचनानीत्युक्तेरव्य॑ताटचितत्वात् , माधवस्य स्वतंत्रनक्तपरत्व- 
कल्पने लयाज्यत्वापन्तेरक्तत्वान्न तद्रछेन पोषस्य कर्मकाडत्व- 
सिद्धिरिति उपेक्ष्यमेव । यदपि सत्रेः कमकारत्वसाधकत्वेन- 
निशि भ्रमति भूतानि शक्तयः द्ाशरद्यतः । इति वचनभुदाहतं 
तदप्ययुक्तं ! अतस्तस्यां चतुददयां स्यां तत्पूजनं भवेत् 
दत्युत्तयधं चतुर्दश्या एवोपादनेन तस्य तिथ्य॑तरविषयत्वासं- 
भवादन्यथा गौरदतीयायामपि तध्वापततेस्तृतीयपूज्ेव पधानमि- 
त्युक्त, तदपि अथयैकारीव्येकभक्तमियमपक्षे मोजनोक्तरं त- 
त्करतैव्यतापत्तेस्युक्तमेव । अतएव पूवैदिने अमाविद्धा पतिप- 
त्पस्दिने द्वितीयाविद्धा तच प्ररस्परविख्डधानि वचनानि 
द्यते, तथापि'रत्रिपूनाया एव प्राधान्यात् तस्या महानिर्व- 
धेषु नकव्रतत्योक्तेः-प्रदोषव्यापिनी भाद्या सद्ा नक्तवरते तिथिः 
इतिवचनात् अदोषस्य कमेकारमगीकृलेव निर्णय शत्यादि- 
स्छतिकौस्तुभाद्योऽबौचीनसरंया जप्युपेश्याः । देमाद्याघु- 
द्ाहतपुराणविरुदधत्वात् , माधवगतनक्तशान्दाथौक्ञानमूखत्वाच्च । 
राश्चिपूजाया एव प्राधान्ये पूजात्रयप्राधान्यवोधक-तरिकारं पू्- 
येदेवीमि्यादिविसेधात् एकमक्तनियमपक्षे भोजनोत्तरं कर्तव्य 
तापततश्ेति दिक् । तस्मात्-आादित्योदयमारभ्य यावत्त दश 
नाडिकाः । प्रातःकाल दति ख्यातः स्थापनासेपणादिषु । इत्या- 
दिवचनैः पूर्वाहञस्यापि कमैकारत्वात्तस्यैव प्राथम्याच पूर्वोक्त 
एव निणैयो युक्त इति विभावनीयं । यत्तु-आद्यासत॒ नाडि- 
कास्त्याज्याः षोडख दवादद्यापि वा । अपराहऽपि कर्यं 
शदधसतानकाश्चिभिः.। आद्याः पोडशानाडील्ल छन्ध्वा य 
रते नरः । कृशस्थापनं तज अरिप्रे जायते धुवम् । इ्यवा- 
चीनोदाहृतं परतिषद्ाचनाडीलयागवचनं तद्शघरिकामध्ये तत्तत्प- 
रदिरेण पूजासंभवे द्रव्यं । अन्यथा पूर्वाहपूजाविधायक्च- 
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जविरयोधापत्तेः । एवं-प्रारभ्यं नवरात्रं स्याद्धित्वा चिं च 
वेधति । त्वाप्रवेधतियुरा चेलतिपच्चंडिकार्यने । तयोरते 
विधातध्यं कलडास्थापनं गुह । प्रतिपद्ाश्विने मासि यवेदेधु- 
तिचिजया । आद्यपाद्स परिलयज्य प्रारभेश्रवराच्रकं । चित्रधि- 
श्रुतिखंयुच्ा प्रतिपचेद्धवेघ्नप । व्याञ्या दांराल्लयस्त्वाद्यास्तु- 
रीयांदो ठ पूजनं । इमानि सतिसंमवासिप्रायाणि । यत्त 
संपूणा प्रतिपदेव चिघायुक्ता यदा सवेत् । वेश्वल्या वापि युक्ता 
स्यात्तदा मध्यंदिने स्वो । जभिजित्त सुहत यत्त स्थापनमि- 
प्यते ! इत्पंवौचीनोदाहतं तद्नाकरत्वादुपेक्ष्यं परत्तिवधकवरोन 
द्दाधरिकातिक्रमविपययं वा । अन्यथा दैमाद्रयाष्ठदाहत- 
पूवोह्पूजाविधायकवचनविरोधापत्तेरिति । 

रवं निणीतायां थतिपदि देवीप्रूजा कार्या । तत्नैधिध्य- 
युक्त भविष्ये-शारदी चंडिकापूजा चिविधा परिगीयते । 
सात्विकी जपयक्ञा्नैवेचैश्च निरामिषैः । माहात्म्यं भगवत्याश्च 
पुराणादिषु कीर्तितं । पारस्तस्य जपः भोक्तः पठेदेवीमनास्तथा । 
राजसी कलिदानेन तैवेयेः सामिधैस्तथा । सरमां सायुपादा- 
रेजपयक्े्विना तु या । विना मंबेस्तामसी स्याक्किरातानां च 
संमता । बराह्यणेः क्षचरियेवेश्येः दादैरन्येश्च मानवैः । णवं 
नानाम्टेच्छगणेः पूर्यते सर्वदस्युभिः । इति । अच्च व्राह्मणस्य 
सात्विकपूज्ेव । अतणव कालिकापुराणं । स्वगाघ्रर्धिरं दत्वा 
ब्ह्महत्यामवाघुयात् । मध्यं दत्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव दही- 
यते । इति । ष्चियवेद्ययोस्त॒ साजश्यपि। शृद्धस्य तु जपदो- 
मयोग्रीद्यणद्धरेवाधिकारः । पूजायां तु स्वतोऽपि । यत्त 
पराद्ारवनचनं-दक्षिणाथं तुयो षिप्रः श्रुद्रस्य जुहुयाद्धविः। 
ब्राह्मणस्तु मवेच्छरद्रः शुद्रस्त फटमाग्भवेत् । इति, तदैदिक- 
मं्रचिपयं । स्टेच्छादीनां ब्राह्मणद्धारापि जपादौ नाधिकारः 
कितु खुराद्युपदारसदिततत्तदुपचाराणां पण्वादिवठेश्च देवीमु- 
दिश्य मनसोत्स्ममातं तैः कर्तव्यं । अ ब्राह्मणादिभिः सखाधि- 
कारावुस्दारेण पूजा कायौ 1 करुद्यस्थापनं सर्व देशे क्रियमाणं 

कल्दास्थापनं 1 दहेमाद्यादुदाहतपुराणाविरुद्धत्वात्कर्तव्यं । तद्धि- 
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धिख््तो श्द्रयासलादौ-खरानं मांगलिकं कृत्वा ततो देवीं थपू- 
जयेत् 1 शद्धाभिरमत्तिकाभिश्च पूर्वं कृत्वा तु वेदिकां । यवान्ये 
प्रक्षिपेत्तत्र गोधूनरैश्चापि संयुतान् । तत्र संस्थापयेत्छुमं विधिना 
मंत्रपूर्वके । सौवण राजतं वापि ताभ्रं वा न्यं तुवा । इति । 
नु धर्म्रमाणेष्वन॑तभूतत्वात्कथं श्द्रधासमलादुपन्याल इति 
चेत् । दि्एचाराञुवादकत्वेनैव तदुपन्यासात् स्खरत्यादिवि- 
ख्डधार्थकर्द्रयाभलडाभरादिवयनानि तृषन्यासान्टण्येवेति 
बोध्य । तच्र प्रतिपदि कृतनिव्यक्रियो देराकाटादिसंकी्लयै 
अञ्युकफखकामो देवीप्रीतिकामो वा प्रतिपदादिनवमीपर्थतं 
यकक्तादिनियमयुक्तः भरव्यहं देवीपूजने करिष्ये तथादौ कट 
दरास्थापनं करिष्ये इति संकदप्य । मही्ोः परथिवीति मंत्रेण 
मू्मि स्प्रषा । ओपध्यः समित्यनेन यवाचिक्षिप्य । आकल्ये- 
प्वित्यनेन कलदं तच्च संस्थाप्य । दमभेगगे इव्यनेन कलशं 
जखेनाषूय । गंधद्करामिति गंधं । या ओपधीरिति स्वौ 
थीः । कांडात्कांडादिति दूवौः । अश्वत्थेव दति पंचपल्ु- 
चान् । स्योना पृथिवीति सत्त खदः । याः; फलिनीरिति फर । 
सदहिरलानीति पंचरल्ानि । हिरण्यरूप इति हिरण्यं च कले 
श्विश्वा । युवाखुवासा इत्यनेन वस्ेणावेटव । पूणीद वीलयनेन 
करे पूणेपाच्चं निधाय । तत्र वर्णं तच्वायामीद्यनेन संपूर्य । 
दुगौगर्टं धकतैथ्यं चतुरस्रं खरोभनं । र्टःस्थं स्वस्तिकाचेश्च 
चर्चितं बश्मंडितं । गोरमृद्रोमयाभ्यां च चिभ्षं राखरसमन्वितं । 
तन्मध्ये वेदिका कार्या चतुैस्ता समा शुमा । तस्यां सहासन 
श्लोमं कंवखाजिनसंयुतं । तथच दुग प्रतिष्ठाप्य सवैटक्षणसं- 
युतां । सर्वदेवमयी श्रोढयोवनोन्मादश्चालिनीं । युजेश्चतभौ 
सचिरेदराभिवौ विभूषितां । त्टाटकवर्णामीं त्रिनेघां कृतरो- 
खरां । पीतांवरपरीधानां नीलकौश्चेयसंयुतां । मरेवेयदारकेयूर- 
नृपुसाभरणान्वितां । नानारलविचिष्रेण मुकुटेन विराजिता । 
अनेककुसुमाकी्णौ कदर्पेण सुशोभिता । निर्तवविवसंव॑धक्ि- 
किणीक्ाणनादिनीं । शूलचक्द्डराक्तिवज्रचापासिधारिणीं । 
घराक्षमालाकरकपानपात्रटसत्करं } तद्भे छिन्नदिरसं मिषं 
ख्धिराष्तं । निःखतार्धववुं कंठमालाचमीसिधारिणं ! देवीकर- 
श्वतश्रीवं शूलेनोरति ताडितं । दैत्यं कराद् ष्रास्यं विधुत्कपि- 
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खभू्धैजं । नागपाशे विनिक्षिकषं हयैक्षेणापि विद्रुतं । चमदुधि- 
रघक्षेण धुस्वंतं च सटा र्धा ! उर््वलांमूखदंडेन दैव्यधिष्ठान- 

कोभिनः । सर्वतो मातचक्रण सेव्यमानं खुरेस्तथा ! इति निणेया- 

सृतोदाहतभविप्योतच्तरोक्तवेदिमध्यस्थे आसने संस्थापितथ्रति- 
यायां तदीद्चानदिग्भागस्थापितङुमे वा वेदिमध्यस्थापितङ्कमे 

घ्व वा यथोक्तटक्चणः देमादिभ्रतिमां संस्थाप्य उक्तदेवीस्वरूपं 

ध्यात्वा स्थापितप्रतिमायां प्राणप्रतिष्ठा कत्वा । जयंती मंगला 

काटी भद्रकारी कपाठिनी । डुगौ क्षमा दिवा धारी स्वाहा स्वधा 

नमोऽस्तु ते । इति पूर्वौक्तमंतरेण 1 आगच्छ वरदे दैवि दैत्यद्- 
पैनिषूद्नि । पूजां गृढाण सुसुखि नमस्ते दांकश्प्रिये । सर्वती- 

शरमयं वारि सर्वदेवसमन्वितम् । इमं घटं समागच्छ सयैदेवगणेः 

सह । दुर्भ देवि समागच्छ सान्निध्यं चे. कट्पय । वचिपूजां 
ग्रहाण त्वमश्ाभिः चाक्तिभिः सह 1 इत्यनेन चावाह्य जयंती मंग- 

ठेति मंघति ॐ दुगाथ नम इदमासनं 4 एवं पादाधुपचा- 
रान्दधात् । पुप्पदाने जयतीति मंते । अग्तोद्धवं श्रीवक्षं 
शोकरस्य सदा भियं । चिट्वपञं प्रयच्छामि पवित्रे ते सुरेश्वरि । 

इति बिद्वपन्न । ब्रह्मविप्णुदिव्दीनां द्रोणपुष्पं सद्ा प्रियं । 
तत्ते दुरे प्रयच्छामि सर्वैकामाथेसिद्धये । दति छरवकपुष्पं 

दयात् । ततो धूपदीपादयुपचारन्दत्वा पुष्पांजयव्यंते छन्चा- 

सरादिराजोपचारान्समर्प्यं । सवैमंगरमांगस्ये इति पूवोक्तेन-- 

महिपधि महामाये चायुंडे मुंडमाछिनि । इव्यमासेम्यमेश्व्य 

ददि देवि नमोस्ठ ते । कंकुमेन समान्धे चंदनेन विले- 

पिते । विंद्वपचमहामे दुर्भेऽदं शरणं गतः । इति मेतरेवै- 

द्वाजिः प्राशयेत् । ततो मापभक्तवषटिं कू्मांडादिवङि वा 
यथाधिकार दद्यात् 1 देवीगृदेऽदोराच्ं दीपः संस्थाप्यः । अखंडं 

दीपकं देव्याः प्रीतये नवरा्रके । प्रज्वाखयेदहोरात्रमेकचित्तो 

धत्तः । इति वचनात् । 

सस्षछल्यादिजपप्रकार उक्तो भरस्य सूक्तैः । प्रणवं चा- 
दितो जघ्वा स्तोत्रं वा संहितां पठेत् । अते च प्रणवं दथा- 

दित्युवाचादिपूरुषः \ आधे स्थापयित्वा त॒ पुस्तकं ॑वाच- 
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खितं तच्चापि विफटं भवेत् । शद्धेनानन्यचित्तेन पठितव्यं 

ग्रयललतः 1 न कायौसक्तमनसा कार्यं स्तोच्रस्य वाचनं । च्छ 

विचंदादि विन्यस्य पटेत्स्तोचं विचक्षणः । स्तोत्रे न दश्यते 

यत्र॒ धरणवन्यासमाचरेत् । संकदिपतस्तोत्रपटे संख्यां इत्वा 

यठेत्सुधीः । अध्यायं प्राप्य विरमेच्न तु मध्ये कथचन । कृते 

विसमे मध्ये तु अध्यायादि पटेत्युनः । इत्यादि ज्ञात्वा पटेत् । 

रारत्काठे महापूजा क्रियते या च वापिकी । तस्यां मभ 

तन्मादार्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः । सर्वैवाधाविनिभैकतो ध- 

नधान्यसमन्वितः ! मयुप्यो मत्मसादेन भविष्यति न संशयः । 

इति श्रवणमुक्तं तत्त ब्राह्मणादेव कर्तव्यं ! वाचकं व्राह्मणं 
विद्यान्नान्यवणैजमादरात् । इति भविष्यत्पुराणात् । 

ङुमारीपूजनशुक्तं हेमाद्रौ स्कांद । एकैकां प्रूजये- 
त्कन्यामेकनब्द्धया तथेव च । द्विगुणं चिगुणं वापि पूजयेन्नवकं 

वरं । नवभिरकमते शभूमिननेश्व्यं द्विगुणेन च । एकठृच्या र्भे- 
र्छेत्रमेकैकेन धियं ट्येत् । एकवर्य तु या कन्या पूजां तां 
विवजयेत् । गंधपुष्पफखादीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते । द्धि 
वर्षकन्यामारभ्य ददावपौवधि कमात् । पूजयेत्सर्वकार्यषु 
यथाविध्युक्तमागैतः । मारिका द्विवर्षा तु तिव चि- 

मूर्तिनी । चतुर्वैपौ तु कल्याणी पचवपौ तु रोहिणी । षड्वर्षा 
त॒ भवेत्काी सप्तवषौ तु चंडिका । अष्टवषौ शांभवी तु दुगौ 
तु चवमीं स्म्रता । दशवष खुभद्वेति नामसिः परिकीर्तिताः । 
अतऊर्ध्वं तु याः कन्याः सवैकार्यषु वजिताः । दुःखदासिय- 
नाराय खचरणां नादानाय च । आयुप्यवछबुद्यर्थं कुमारीं 
पूजयेच्चरः । आयुप्कामखिभूति ठु चरिव्गस्य फलाकये । अपस्ू- 
त्युव्याधिपीडादुःखानामपदत्तये । कठ्याणीं पूजयेद्धीमा्चिलयं 
कटयाणच्रद्धये । आयोग्युखकामी च जयकामी तथेव च । 
यशस्कामी नरो नियं रोहिणीं परिपूजयेत् । विद्यार्थी च ` 
जयार्थी च राज्यार्थी च विदोषतः । दघणां च विनाशार्थं 
काटिकां पूजयेन्नरः । संघ्रामे जयकामी च चंडिका परिपूज- 
चेत् । दुःखदारित्यनाश्ाय शखपसंमोहनाय च । महापापविना- 
दाय शांभवीं च प्रपूजयेत् । सवटोत्करराचूणामुय्रसाधनक- 
मणि । दुगौ दुर्मविनाद्राय पूजयेत्प्रयतो बुधः । सौभाग्यधन- 
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धान्यादिवांच्छिताथैफलाक्षये । खमद्रां पूजयेन्मल्यां दासी- 
दासविच्द्धये । भरातःकाटठे विशेषेण कृताभ्यंगो विरोपतः । 
आवाद्येत्ततः कन्यां मंत्रेणानेन मार्मव 1 मंराक्चस्पयीं लक्ष्मी 
मावृणां रूपधारिणी । नवदुगात्मिकां सर्षात्कन्यामावाद- 
यास्य ¦ वतः संपूजयद्धीमानेमिरमेजैः परथकपरथक् । जगत्पूञ्ये 
जगद्धंये सर्वशक्तिस्वरूपिणि । पूजां गरदाण कौमारि जग~ 
न्मातर्ममोस्तु ते । त्रिपुरं चिपुसाधासं चिच ज्ञानरूपिणी । 
ञखोकयवंद्रितां देवीं चिमूवि पूजयाम्यहं । कलातिकां क- 
छातीतां कारण्यहृदयां दिवां । कलट्याणजननीं निलयं कल्याणीं 

पूजयाम्यहं । अणिमादिगुणाधासामकासयाद्यक्चयत्मिकां । अनं- 

तरक्तिकां रक्भी रोदिणीं पूजयाम्यहं । कामचारी शुभां 
कांतां काठचक्रस्वरूपिणीं । कामदां करणोदाां कालीं सं- 

पूजयाम्यदं । चंडवीरं चंडमायां चंडगुंडप्रभंजनीं । पूजयामि 
सद! देवीं चंडिकां चंडविक्रमां । सदामदकरीं शांतां सवं- 

देवनमस्छृतां । सर्वभूतासिकां छकष्मी दां म्ीं पूजयाम्यहं । दुमे 
दुस्तरे काये भवदुःखचिनाश्िनीं । पूजयामि सद्! भक्त्या दुग 

दु्मतिंनारिनीं । उदरीं स्वणवणांभां खुलसोभाग्यदायिनीं । 
खमद्रजननीं देवीं ख॒मदां पूजयाम्यहं । पवमभ्यर्चनं कुयौ- 

क्कुमारीणां प्रयलतः । कंचुकैश्चेव वशश्च गंधयुष्पाक्चतादिभिः । 
नानाविधेध्यभोञ्यैर्मोजयेत्पायसादिभिः । दीनाधिकामीं क- 

छादिविकारं कुनखां तथा । भ्रंथिस्फुरितगभीगीं र्तपूयत्र- 
णांकितां । जायंधां केकर काणीं कुरूपां तचुरोमशां 1 सव्यजे- 
रोगिणीं कन्यां दासीगर्मसमुद्धवां ! भरोगिणीं खुपुषटांगीं खरूपां 

चणवर्जितां । एकवंशससुद्धृवां कन्यां सम्यक्प्रपूजयेत् 1 व्रा- 
हयणीं सर्वकार्येषु जयार्थे ब्रपर्वदाजां । रामार्थे वैशयवंरेव्थ 

खुतार्थे शद्रवंशजां । दारुणे चांत्यजातीनां पूजयेद्विधिनाद्रात् । 

इति कुमारीपूजा । एवं द्वितीयादिनवभीषयैतासु तिथिषु पूज्ञा- 

दिकं कायं । 

साश्वस्य तु अश्वपूजनसुक्तं हेमाद्रौ दे वीपुराणे-आश्व- 
युक्शद्कपतिपर्स्वातियोगे शमे दिने । पूर्ैमुचचेः्चवा नाम भ्र- 
थमं भियमावहत् । तस्मात्साशवेमैरेस्तत्र पूज्योऽसौ श्रद्धया 

१ ष्दुगा्तिनाभिनी. 
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सह । पूजनीयाश्च तुरगा नवमीं यवदेव हि । शांतिस्वर्त्ययरनं 
कायं तद् तेषां दिने दिने । धान्यं भष्ातकं कुषं वचा सि- 
दधाथकांस्तथा । पंचवर्णन सुत्रेण प्रथि तेषां तु वंधयेत् ! 
वायव्येवौरुणेः सेरः रक्तेन; सवेप्णवेः । वेश्वदेवेस्तथश्नयेरटोमः 
कायो दिनेदिने । तुरगा रक्षणीयास्तु पुरैः शख्पाणिभिः । 
दाखिद्तः कचित्तच न च वाह्याः कथंचन । इव्यश्वपूजा । 

रज्ञे लोहाभिसारिकसक्तं देमाद्रौ नविष्योत्तरे- 
जयाभिलापी नरपतिः भ्रतिपत्यशूति कमात् । रोहाभिसारिकं 
कमरे कारयेद्यावदष्टमीं । प्रागुदक्प्रवणे देरे पताकाभिरलंङते { 
मंडपं कारयेदिव्यं नवसप्तकरं शुभं । आश्रेययां क।र्येत्कुःड 
हस्तमात्रे सुरोभनं । मेखखा्रयसंयुक्तं योन्याश्यत्थदलाभया । 
राजचिह्वानि सर्वाणि राखराण्यख्राणि यानि च । आनीय 
मंडपे तानि सर्वाण्येवाधिवासयेत् । ततस्तु ब्राह्मणः खातः 
शरु्कांवरधरः शुचिः, । ऊॐकारपूवकै्तेस्तछिगेज्जडुयादतं । लो- 
हनामाभवत्पूवं दानवः खुमहावलः । स देवैः समर कदधै्व- 
इधा रकटीकृतः । तदं गसंमवं सवै खों यदद्यते क्षितौ । 
रोदाभिसरारिकं कम॑तेनेतदषिभिः स्प्ुत । राखाखमतेर्दोतव्यं 
पायसं धृतसंयुतं । केवरुघ॒तहोमस्त॒ राजचिह्नमेतरैरिति हे- 
माद्धिः } हुतसेषं तुरगाणां राजान्नमुपदास्येत् । बद्धपद्ययनां- 
स्त॒ गजाश्वान्समलंङृतान् । सख्रामये्रगरे निव्यं नंदिधोषपुर- 
स्सरं । प्रलयहं दखपतिः खात्वा संपूज्य ॒पिव्देवताः । पूजये 
द्ाजचिह्वानि फलमाद्याुलेपनैः । हुतशेषं प्रदातव्यमोपनाय- 
निके गजे । तस्याभिसरणाद्राज्ञो विजयः समुद्ाहतः 

चाखाख्नपूजामंन्राः । पूजामंचान्परवश्ष्यामि पुराणो 
क्तानदं तव । येः पूजिताः प्रयच्छंति कीर्तिमायुर्यशो वलं ४ 
यथा चंदर्छादयति शिवयेमां बुंधसं । तथाच्छादय 
राजानं विजयारोग्यत्रृद्धये ! इति छचमं्ः ! म॑घर्वकुलजा- 
तस्त्वं मा भूयाः कुलदूपकः । ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य 
वर्णस्य च । भ्रमावाच्च इताश्स्य बधयस्व तुरंगम । तेजसा 
चैव सूर्यस्य ऋषीणां तपसा तथा । रुद्रस्य ब्रह्मचर्येण पवनस्य 
व्टेन च | समर त्वं राजपुत्रं च कौस्तुमं च मणि स्मर), 

१ “सुक्र्तः सवेश वैष्णवैः. 
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थां गति पितृहा गच्छेद्रदयहा मावा तथा । भूमिदटाच्तवादी च 
क्षभियश्च पराञ्छुखः । सूर्याचंद्रमसो वायुर्याचत्पदयंति दु- 
ष्छतिं । वज त्वं तां गति क्षिभ्रं तव पापं मवेत्तदा । यिक्रति 
यदि वांछन्नो युद्धेऽध्वनि तुरेगम । रिपून्विजिलय समरे सदः 
मचा सुखी भव । इति अश्वस्य । दशाक्रकेतो महावीर्यं इयएमव्णी 
चयाम्यदं । पत्चिराज नमस्तेऽस्तु तथा नारयायणभ्वज । काद्य- 
येयाख्तस्रातर्नीगारे विष्णुवाहन । अप्रमेय दुराधर्ष रणे देवा- 
रिसूदन । गरत्मान्माखवगतिस्त्वयि संनिहिते यतः ! अख- 
चमीयुधान्य्र सश्च त्वं च रिपृल्दहट । ईति ष्वजस्य । फु 
रावणः पद्मः पुष्पद्तोऽश्य वामनः । सुभ्रतीकोंऽजनो नील 
एते वै देवयोनयः । तेषां ̀ पुत्राश्च पौचाश्च वनान्यष्ठौ समा- 
श्रिताः । भद्रो भ॑द्रो सखगश्चेव राजसंकीणे एव तु । वने वने 
श्रसूतस्ते स्मर योनि महागज । पातु स्वां बसवो रद्रा 
आदिद्याः समरश्द्रणाः । भतौरं स्क् नर्द स्वामिवत्परतिपा- 
स्यतां । अवाघुष्टि जयं युद्धे गमने स्वस्तितो वज । श्रीस्ते 
सोमाद्भरं बिष्णोस्तेलः सू्यीजवोऽनिटात् । य्य मेरोजयं 
श्द्राद्वीय देवात्पुरदरात् । युद्धे रक्षतु नागश्च दिशश्च सह 
देवतैः । अश्विनौ सद गंधर्वैः पातु त्वां सर्वतः सद्ा ! इति 
गजस्य । इहतञरुग्वसवो र्द्रा वायुः सोमो महषयः । नाग- 
किन्नरगेधवषे यक्षभूतगणा रहः । भरमत्तुमहादेव्यो भूतेशो 
मातृयिः सदह । शक्रः सेनापतिः स्कंदो वरुणः पाश्वेदास्त्विह । 
दहतु रिपृन्सर्वान्यजा विजयशच्छतु । यानि प्रयुक्तान्यरि- 
भि्दूषणानि समंततः । पतंतुपरि राचरणां हतानि तव ते 
जसा । काठनेमिवप्रे यद्वद्यदवच्निषुरघातने । हिरण्यकशिपोः 
यद्धे युद्धे देवाखुरे तथा । शोभितासि तथेवाय शोभया 
समयं स्मर । नीं श्वेतामिमां दषा नदयत्वाद्यु चपास्यः 

व्याधिभिर्विविषेधौरेः राखेश्च युधि निर्जिताः । सद्यः स्वस्या 
भवंत्वस्माखद्धातेनोपमाजिताः । पूतना रेवती गोरी काररा- 
रीति या स्ता । ददस्वाश्यु प्िपून्सवोन्पताके त्वं स्छता 
मया । इति पताकामं्ः। असिर्विंद्यसनः खङ्गो विकमा च 

दणसद्ः । श्रीगभो विजयश्चैव धमधारस्तथेव च । इत्य 
४५ 
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देको महेष्वरः 1 दिर्ण्य च दासीर वे ध्राता देवो अनाद्नः | 
पिता पितामहो देवस्तन्मां पाटय सर्वदा । इयं येन धुता 
छ्लोणी हतश्च महिषाखुरः । तीशष्णधासयय खद्ायं तसे शुद्धाय 
ते नमः । द्रति खज्गमंजः । शर्मप्रदस्त्वं समरे वमे सवौयसो 
हृदि । रक्ष मां रश्चणीयोऽ्हं न हंतव्यो नमोऽस्तु ते । 
वचः । दुंदुमे त्व सपलानां घोषाद्धुद्यकंपनः । भवं 
भूमिपसेन्यानां तथा विजयवर्नः । यथा जीभूतधोपेण 
ग्रहष्येति सखुबर्हिणः । तथास्तु तव दोष्देन दर्षौऽस्माके खु- 
खावहः । य्था जीमूतश्ब्देन सीणां जसोऽभिजायते । त- 
धष्च तच शब्देन चरस्यत्यसद्धिषो रणे । इति इंदुभिमंन्ः । 
सर्वायुध महामात्र सवैदेवारिखुदन । रिवभूमासि सन्यानां 
तथा विजयवधैनः । चपि मां स्वेदा रक्ष सकः साय. 

कसत्तमैः । धृतं छृष्णेन रक्षार्थं संहारार्थं दरेण च । अयी- 
मूर्तिंगतं देवं धयु नमाभ्यष्टं । इति चापस्य । पुण्यस्त्वं 
सवैपुण्यानां म॑गदानां च मंगलं । विष्णुना विधृतो नित्यमतः 
शांतिभरदो भव । इति रोखम्ः । राशांककरसकादरा दिमडिडीर- 
पांडर । प्रोत्सारयाद्यु दुरितं चामरामरवह्भ । इति चामरमेश्नः। 
सवायुधानां प्रथमा निर्भितासि पिनाकिना । शुडायुघ्रा- 
न्निष्छृष्य कृत्वा मुष्िग्रहं श्युभं । चडिकायाः प्रदत्तासि सर्व- 
दुष्टनिवर्हिणी । तया विस्तारिता चासि देवानां प्रतिपादिता । 

सर्वसत्वांगभूतासि दछमाखरनिवर्हिणी । दछुरिकि रक्ष मां तिदय 
शांति यच्छ नमोऽ्ष्ठते । इति द्ुरिका्मंत्रः । पोर्सारणाय 
दुष्टानां साघरुसहय्रणाय च । ब्रह्मणा निर्भितश्चासि व्यवदहार- 
्रसिद्धये । यशो देहि सुखं देहि जयदो भव भूपतेः । ता- 
यादु रिपृन्सर्वान्देमदंड नमोऽस्तु ते । इति कनक्दंडर्म्ः । 
विजयो जयदो नाम रिपुघ्नोऽतिपिर्यकरः । दुःखहा धर्मद 
दांतः सर्वीरिषटविनादानः 1 एतेऽष्टौ सच्रिधौ प्रोक्तस्तव सिह 
महावलाः ! तेन सिदासनेति त्वं विपरवैदेषु गीयते ! त्वयि 
स्थितः रिवः शांतस्त्वयि द्रः सुरेश्वरः । त्वयि सितो 
इरसदिंवस्त्वदर्थ तप्यते तपः । नमस्ते सर्वतोभद् सर्वदो भव 
भूपतेः । जलोक्यजयसर्वेस्व सिहासन नमोऽस्त ॒ते । इति 
सिद्ासनमत्नः । खोहाभिसारिकं कम॑ छृत्वैवं विधिषूर्वैकं 1 
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फाटनेवेयङ्कसुभेधरपदीपविदेपनेः । इति रोदाभिन्वारिकं कम । 
नवराचगतपथ्वां विद्वशाखायां देदीप्रवोधः कर्तव्यः । 

हेमाद्रौ टेम | रावणस्य वधार्थाय रामस्यातु्रहाय 
च । अक्राले बह्मा वोध्रो देव्यास्त्वयि कृतः पुरा । श्हम- 
प्याध्ितः पयां सायाहे वोधयाम्यतः । श्रीशचैटशिखरे जात 
श्षीफङ श्रीनिकेतन । नेतव्योऽसि मया गुच्छ पूञ्यो दुगौ- 
स्वरूपतः । इति । सप्तम्यां प्रातस्तां शाणां गृदं॑प्रवेरगरेत् 1 
तदपि तञ्चै् । सुटखाभावेऽपि सततस्यां केवलायां पवेशायेत् । 
उभाभ्यां नवविव्वस्य फराभ्यां शाखिकां तथा । इति । तां शाखां 
देब्यु्तरभागे स्थापयित्वा त्रापि देवीमावाह्य पूजयेत् । 

नवरात्रगतसुखनक्षत्रे सरखतीय्थापनयुक्तं रद्रयाम- 
ले-मरलक्षं च सखुराधीश पूजनीया सरस्वती । पूजयेत्प्रलयदं 
देव यवैष्णवस्रक्षकम् । नशध्यापयेन्न च टिखेन्नाधीयीत कदा- 
चन । पुस्तके स्थापिते देव विद्याकामो" द्विजोत्तमः । इति । 
संग्रहेऽपि-माभ्विनस्य सिते पक्षे मेधाकामः सरस्वतीम् । मूले- 
नावाहयेदेवीं श्रवणेन विसर्जयेत् 1 इति । प्रतिपदादौ पएक्मक्ता- 
दिनियभपक्षेऽप्यष्टम्यां पू्ैवत्पूजां छृत्वा उपरवाश्च एव कतव्यः । 
पुष्पैश्च द्वोणविटवाश्रजातीपुन्नागचंपकेः । द्रोणः कुस्वकः 
विचिचां रचयेस्पूजामष्टम्यामुपवासयेत् । दुगा्रतो जपेन्मंज्न- 
मेकचित्तः सखुभावितः । तदशयामिनीशेषे विजयाथ चपो- 
तमः । पंचा््द् छक्षणोपेतं मदिषासुरपूजितं । विधिवत्कालि 
कालीति जघ्वा सङ्घेन घातयेत् । कालि कालि यक्ेश्वरि लो- 
हदंडये नमः । इति मंत्रः । तस्योत्थं रुधिरं मांसं गृत्वा 
पूतनादिषु . । नैकऋताय पदातव्यं महाकौशिकमंत्रितं । इति 
हेमा्यदाहतदेवी पुराणात् मनो वक्ष्यते । तत्राष्टम्यां भद्वकाी 
दक्षयज्ञविघातिनी । प्रादुभूता महाघोर योगिनीकोटिभिः 
सह । अतोऽथ पूजनीया सा तस्सिन्नहनि मानवः । उपो 
पितेर्वख्धूपदीपमाल्यालुटेपनैः । आभियेर्विविधेः शाकेदौमेवौ- 
ह्यणत्पैणेः ! विदबपनेः श्रीफलेश्च चदनेन धृतेन च । नवम्यां 
त इृतस्नानः स्वः पूज्यास्तु ब्राह्मणाः । इत इ माद्युदाहतब्रह्यपु 

राणात् । अत्र रा्नौ जागरणं पूजा च कतेव्या । दत्वेवमथ 
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कौरव्य अष्टम्यां जागरं निहि । नरनतक गीतैश्च कार्थेत्छुमहो 
त्वं । इति हेमाद्युदाहत मविष्योनत्तरात् । कन्यायां रष्ण 
पक्षे तु पूजयित्वाक्कभेऽपि वा ! नवम्यां पूजयेदेवीं गीतवादिन्र 
निःस्वनैः । शुङ्कप्श्चे चतुध्यौ तु दैवीकेशबिशणोधनं । परातरेध 
ख॒ पंचम्यां सरपयेत्सचििः शुभैः । सप्तम्यां प्चिकापूजा 
अष्टस्यामप्युपोप्रणम् ! पूजनं जागरश्चैव नवम्यां विधिवद्रछिः । 
संप्रेषणं दम्या ठु रथमारोप्य वै पुरे । इति कालाद रोदा- 
हतदेवीपुरणात् । कन्यासंस्थे रवावीरा शयुङ्काणम्यां प्रपूज- 
येत् । सोपवासो निरार्थे तु महाविमवविस्तरैः । इति तिथि. 

अनप्वातफलं । तत्वोदाहतदेवीपुराणाच । अष्टस्युपवा- 
सफखशुक्तः तिथितत्वे देवीपुराणे-कादरीकोटिसट- 
खल्या सिताष्टमी पर्व॑तराजयुच्याः । ततोऽपि शङ्का णिता 
शतेन पराशरव्यासवसिषटसुख्येः । इति । अचर पूजादौ तिथिनि. 
णयोऽमीनिणैयपकरणे वश्यते । नवस्यामपि पूजो क्ता हे- 

नवम्यां विषेषः । श्राद्रौ जमविष्योत्तरे-खष्टम्यां च नवम्यां च 
जगन्मोक्लभदांविकां 1 पूजयित्वाभ्विने मासि विशोको जायते नरः । 
संतजेयंती हंकारेर्विपरादयुच्छेदङत्परा । नवम्थां पूजिता देवी 
ददात्यनवमं फलम् ! सा पुण्या सा पवित्रा च खुधर्मखखद्ा- 
यिनी । तस्यां सदा पूजनीया चामुंडा सुडमाछिनी । तस्यां 
ये ह्युपयुज्यंते धाणिनो मदिपादयः } सर्वे ते स्वर्गति यांति 
घ्नतां पापंन विद्यते| न तथा वलिद्ानेन पुप्पधूपविरेपनैः । 
यथ्या संतुप्यते मेधेम॑दिधेर्धव्यवासिनी । इत्याद्युपक्रम्य ! अ- 
रम्यां पूलाजागरणे उक्त्वोक्त--दषेर्निदां ततो नीत्वा प्र- 
भते अरुणोदये । घातयेन्महिपान्मेपान्रतो नतक धरान् । 
दतमधेशातं वापि तदर्धं ॑चा यथेच्छया । खुरासवभततैः कुंमै- 
स्तपैयेत्परमेश्वरीम् । कापालिङकभ्यस्तदेयं तथा वचेएजनेष्वपि । 
विभज्य सर्य कौतेय खहत्संवंधिवशुषु । ततोऽपराह्गसमये 
नवम्यां स्यंदने स्थिताम् । भवानीं आमयेद्राप्रे स्वथं राजा 
स्वसेन्यवान् । खुविदग्धैः पुख्पैवां र्थयुक्तैः सुपूजितैः । शनैः 
शनेरंविकाया अ्वलद्धिर्दौपचरक्षकैः 1 आङ्ङ्गेयोधिश धा- 
उष्केः खुभवल्ितेः । नदद्धिः शंखपटदैगरैतयद्धि्वहुचारकैः । 
कञ्िद्योपोपितो वीरो विधतोऽन्येन खद्धिना । भूतेभ्य 
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यि द्चान्मेत्रेणानेन सामिषम् । सरक्तं सजलं चान्नं गंधपुष्पा- 
्षतैर्युतम् । जीखरीन्वायंखिद्युलेन दिभ्विदिश्वु क्षिपेद्वकिम् । बलि 
ग्रहंतविमं देवा आदिवया वसवस्तथा । मर्तश्चाभश्विनौ रुद्राः 
सखुपणौः पन्नगा ब्रहाः । अशु यातुधानाश्च पिशाचोर्ग- 
राक्षसाः । डाकिन्यो यक्षवेताङा योगिन्यः पूतनास्तथा । जु 
मकाः सिद्धगधवौ मासा विचधः पणः । दिक्पाल 
लोकपाङखश्च ये च विध्नविनायकाः । जगतां शांतिकतीये 
बह्याद्यश्च महषयः । भा विघ्नंमाचमे पापं मा सेतु पसिपं- 
यिनः ¦ सोम्या भवंतु वृक्ताश्च अूतपरेताः शुखावहाः । इयेवं 
श्रामयेद्रा्र् डुग देवीं स्थस्थिताम् 1 नस्यानेन वा पाथं ततो- 
ऽविच्न समापयेत् । एवं ये कुर्वते यात्रां राजानोऽन्येऽपि मा- 
नवाः । म्टानवम्यां नदायाः पुचिकादष्टमानसाः । ते सवं 
पापनिर्मुक्ता यांति भागवतीं पुरीम् । नीश्जाः खखिनो भो- 
गान्भोक्तासे सोगवर्जिताः । स्वति पुरुषा मक्ता भगवल्याः 
किमुच्यते । इति विदानादिकमुक्तम् । तत्र पद्युरूपवलि- 

पशुवटावितिकर्तव्यता । द्भाने इतिकतैव्यतोक्ता कालिकापु- 

राणे-उत्तयमिञ्ुखो भूत्वा वटि पूवैमुखं तथा । निरीक्ष्य 
साधकः पश्चादिमं मंजमुदीस्येत् । पदश्युश्त्वं विरूपेण मम 
माग्यादुपस्यितः । प्रणमामि ततः स्वरूपिणं बजिरूपिणम् । 
चंडिकाप्रीतिदानेन दातुसपद्धिनाशनम् । चामुंडावलिरूपाय 
वले तुभ्यं नमोष्ठ ते । यज्ञां परावः खष्टाः स्वयमेव स्वयं- 
सुवा 1 अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्मायज्ञे वधोऽवधः । रेद्दीं 
श्रीमिति मंत्रेण तं बि मत्स्वरूपिणम् । चितयित्वा न्यसेत्पुष्ं 
मिं तस्य तु भेर । अभिषिच्य बि पश्चात्करवालं तु पूज- 
येत् ! रसना त्वं चडिकायाः खुरलोकग्रसाधक । दीं हीं खङ्गेति 
मत्रेण ध्यात्वा खङ्गं च पूजयेत् । पूजयित्वा ततः खङ्गं आंहीं 
फडिति मकः । गरदीत्वा विमलं खङ्गं छेदयेद्रलिमुत्तमं । ॐ हीं 
दे दीं कौशिकीति र्धिरेणाप्यायतामिति । स्थाने नियोजये- 
द्क्तं रिर्य सं्रदीपकम् । पवं दत्वा बि पूणे फठं प्रापनोति 
साधकः । बलिदाने तु दुर्गायाः सर्वेष विधिः स्तः इति । 
इद वकिदानं अश्रीषोमीयपद्युवदेधमपि । तद्र्धयामिनीरेषे 

१ भपिदाचा मातस गणाः; मातसरोरगाः 
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विजया नृपोत्तमः पंचान्दं छक्षणोपेतं संधवुष्पखमर्चितमभिलयाद्) 
क्षननियदरेयाधिक्षार इत्युक्तत्वात्] तस्यापि काम्यमेव । विजया्थै- 
मित्युक्तेः । ब्राह्यणस्य तु न भवेव । तस्य॒ सात्विकप्रूजायामे- 
चाधिक्ार इत्युक्तत्वात् । तत्र॒ मांसदेनिपेधात् ॥ रच्धामिषेका 
वरदा यङ्क चाश्वयरुजस्य च । तस्मात्सा तत्र संपूज्या नवम्यां 

+ (व [ + थ (५ 

चडिका बुधैः 1 इति तिथितत्वे भविष्यच्च पूजव 
काय । व्राह्मणेनापि वलिद्ानं कतैव्यं चेन्माषभक्तादिना कायैम् । 
मायङ्कटमापमांसा्ेदेयो दिषु वलिर्निशि । कूप्मांडमिश्चुदंडश्च 
मद्यमासव व च । एते विसमा ज्ञेयास्वृधौ छागसमाः 
स्ताः । इति कालिकापुराणात् । छागाभावे तु कूष्मांडं 
श्रीफर वा मनोहरं । वल्संवेटितं कृत्वा ऊेदयेच्छुरिकादिना । 
इति भद्रयाभलात् । दोमेर््राह्मणतर्पणेरिति प्थोदाहतन्रह्म- 
पुराणेन । पूर्वापाढायुताणटम्यां पूजाह्योमाद्ुपोषणमिलयनेन 
चा्म्यां, नवम्यां विदान च कर्तव्यं वै यथाविधि । जपं 
शमं च विधिवत्छुयौत्तत्र विभूतये । इति नवम्यां च दोभवि- 
धानात् अष्रम्यामारभ्य नवम्यां समापनीयः । रिषएसमा- 
चारात् नवम्यामेव बा कायैः । दोमद्रव्यं च तिखाञ्यादिकम् । 
परूजयेत्तिरटोमेश्च दथिक्षीरघृतादिभिः । इति देवीपुराणात् । 
मश्च जयंतीस्यादिः । अनेनैव तु मंत्रेण पूजाहोमादि कारयेत् । 
इति देवीपुराणात् । प्रतिन्छोकं च जुहुयात्पायसं तिलस- 
पिपा । इति रहस्येऽभिधानान्मारकैडेयपुराणगतसघशाव्याः प्रति- 
च्छोकेन स्वाहांतेन तिटसर्पियतपायसेन चा कार्यः ¡ अन्न 
मूजादोमादौ नमी पूर्वविद्धा, वलिदाने तृत्तरेति नवमीनिर्ण- 
यभ्रकरणे वध्यते । एवंच नवम्यां पूजाहोमवलिद्ाने छते 
हे माशचुदाहतपुराणेषु नवम्यां उपवासविधानाभावात् ॥.. 
विभज्य सवै केतिय खुहत्संवंधिवधुषु । इत्यनेन वखिदानो- 
न्तरं पूवीह एव सुरासवादिदानविधानात् । अपराहे विहि- 
तयाच्राकाले  कथिच्योपोपितो वीरो विधृतोऽन्येन खड़िना । 
भरूतेभ्यस्तु वि द् द्यान्मंनेणानेन सामिषं । इत्यनेन वलिदा्बकतुरेव 
तावत्प्येतसुपोप्यत्वाभिधानात् । ततोऽविशनं समाप्यैदिति अभ्र 
समापिश्रवणाचच । नवम्यां पूर्ववत्पूजा कर्तव्या भूतिमिच्छता ६ 
दक्षिणां बद्युग्मं च आचार्याय निवेदयेत् । इति तिथि- 
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तत््वोदाहतमत्स्यस्नुक्तेन नवम्यामेव दश्चिणाविधानात् । 

वर्दिपि पूर्णपा्ं निनयेदेषोऽवश्रथः पाकयज्ञानामेतत्तचं हवि 
रच्छं दक्षिणेति । व्रह्मणे द्क्चिणा देया यत्र या परिकीर्तिता 
कर्मौतिऽजुच्यमानायां पूर्णपात्रादिका मवेत् । इत्याच्वलायन- 

छंदोगपरिदिष्छादिभिरदैश्चिणायाः कमैखमाप्िखमानकाटत्व- 
प्रतिपादनात् । प्रकृते नवम्यां दक्षिणाविधानेन नवस्यामेव 

नवरन्ननतसमाततिनिश्चयात् । पारणांतं व्रते ज्ञेयं वताते 
नवरात्रपारणानिणयः । तद्धि भोजनं । इति वति विहितं पार- 

णस्षपि नवम्यमिव कार्य । अष्टम्यां सस्रुपोष्येवं नवस्यामपरेऽ्टनि । 
अस्स्यमांसोपदारेण द्य्ेवे्यमुत्तमं 1 तेनेव विधिनान्नं तु स्वयं 
जुंजीत नान्यथा । इति तिथितच्वोदाहतदेवीपुराणेपि 

नवम्यामेव पारणविधानाच्च । नचात्र मांसश्चवणात्सात्विकषू- 

जाधिक्षारिवाद्यणविप्यमिदं कथमिति श्क्यं ) मत्स्यमांसोप- 

हरणिति तृतीयया तस्योपस्जनत्वबोधनात्न् । नेवेद्यस्येव पाधा- 

न्यात् तज्रच ब्राह्मणाधिकारस्य निर्विंवादत्वात् । एवंच विध्यवा- 

सिन्यां नवराच्रोपवासतः । एकभक्तेन नक्तेन स्वरात्तयाऽयाचि- 

तेन वा । पूजनीया जनेरदैवी इति भ विष्थोत्तरेण उपवासा. 

दयन्यतमनियमयुक्तर्मवरात्रे देवी पूजनीयेति विधीयत दति 
निर्विवादम् ॥ तच्च पकभक्तेनेव्यादितृतीयांतपाात् उपवासत 

इत्य आद्यादित्वात्तृतीयांतात्तसिः । नवर इति पृथगेव 

पदसंधिस्तु तदिनैकाद्शीन्रतमिव्यादाविव छांदसत्वात् । समा- 
सस्नु न ह्ंकनीय एव । उपवासत इत्यस्य कतृविरोषणत्वेन 
नवरात्र इत्यस्य ॒पूजनक्रियाविशेवणत्वेन यपरस्परमन्वयासंम- 

वात् । शारदीया महापूजा चलुःकमेमथी शुभा । तां तिथित्र- 

यमासाद्य कुरयाद्धत्या विधानतः । इति दछिगपुराणेनापि सत्त- 

` म्यश्रमीनवमीषु सलपनपूञ्जनवलिद्ानहदोमरूपचतुःकमात्मकपू- 

जैव विधीयते सातु नवम्यामपि सपन्नव । तथाच तेनेव 

विधिनान्नं तु स्वयं सुंजीतेति देवीपुराणेन नवम्यां विधी- 

यमानदर पारणा हेनाद्विमिणेयासतमदनरलावुदाहतदवी 

। स्कंद पुराणभविष्यत्पुराणसमतवेति सिद्धम् ¦ यत्त दत 

निणेये शरकरभटेः-वासेते नवरात्र तु पूज्या स्याद्रक्तदं- 
तिकेति ्रक्रम्योक्तं सद्रथामरे-नवम्यां वा विशालाक्ष काया 
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होमादिकाः करियाः । वारणं च प्रकुर्वीत दृवीपूज्नपूर्वकं । 
इति । लारदीधपुराणे-दविद्रव्याणि जुडयादुगौष्टम्यां विदो 
घतः । रा्ौ जागरणं छुःयोद्धीतवाद्यवुरःसरम् 1 ततः धभाते 
विमले ख्याने छृत्वा यथाविधि । इव्यादिना्म्युत्तरदिनकृल्यं 

 विध्वायिऽभिहितं-स्वयं च पारणं क्ुयौदिष्रव॑धुजनैः सदह । 
अहःरेषं समासीत दिरिः रिवाप्रियेः । इति नचम्यां पारणा 
गम्यते । श्द्रपामलेपि-प्रयद पूजनं कुर्या्चिकाटं भक्ति- 

तत्परः । अष्टम्यां जागरं चेव महापूजनपूवैकम् । दोमं कुर्यान्म- 
हारान्रे वलिदानं च माधव । पात्व पारयेदेवीं ब्राह्मणान् 
भोजयेत्तथा । कुमारीणां च नवकं संभोज्य विचिधान्नकेः । 
स्वयं च पारणं कुर्याद्रात्रौ जागरणं तथा । दशस्यामभिषेकं च 
त्वा म्रून्नि विसजेयेत् ! इवि । अव्राश्मीकृव्यार्नतरं दशमी 
कृत्याभिपेकदेः पूर्वे पारणा गम्यते । शद्रपामलेऽष्रमेऽध्याये 
आश्विने मासि संरक्त शुद्कपक्चे विधेस्तिथि । प्रारभ्य नव- 
रात्रं स्यादगोपूजा च तच्र वै । उपोधणेन नक्तेन प्कभक्तेन 
चा पुनः । हविष्यान्नेन वां देव प्रदं पूजयेच्छिवाम् ! वतोः 
पवासपूजादो दिनद्यनि च कास्येत् 1 न देव दिवसस्यात्र वृद्धिः 
काय विजानता । तिथिचद्धिं च यः छुयीदज्ञानाञ्ज्ञानतो.ऽपि, 
वा । परोके भवेत्पीडा प्रेतत्वजनिता स्थिरा । भगव 
व्याश्च पीडा स्यादुपवासेन केशव 1 तस्मान्न वर्धयेद्ेव दिवसं 
ुरमपूजने । प्रत्यहं पूजने प्रोक्तो विधिर्देव ` महर्षिभिः । तिथि- 
वृद्धौ न कार्यः स्यात्तस्यान्नो वधैयेदिनम् । अन्नोपवासाधिक्य- 
निपरेधादए्रबेवोपवाखाः नतु नवरात्रसम्राख्यामात्रेण नवम्यु- 
पवासः कर्तव्य इति व्दति ! तदेतद्वाटसमोहनमाजं देवानां- 
भिया आद्वियते । नवभ्युपबासविध्यभावे द्येतदेवं स्यादस्ति त्वसौ- 
आश्विने भ्रतिपन्मुख्याः पुण्यास्त॒ तिथयो नव । देविकापूजने 
भरोक्ताः सवेकामफल्यदाः । इति देवीपुराणम् 1 अथर देवी- 
पूजायाभिव फलि संस्कारकोपवासेऽपि नवसख्या पाप्नोति । किच 
एवंच दिध्यवासिन्यां नवरान्ोपवासितः । इत्य्ोपवासे काट- 
तत्संख्ययोरपेश्चितत्वात् । नवरा नवसु तिथिषु उपवासितः 
छतोपवास इति विग्रहाश्नवसंख्यापूरकनवमीरूपकारुविधि- 
रुपवासे सिद्ध इत्युक्तं । इदमेव वाटस्तमोहनम् । तथाहि । 
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तैनैव विधिनान्नं तु ख्यं सुजीत नान्यथेति देवीपुराणवच- 
जांतरेण नवम्यां पारणाविधानात् । प्रथमवाक्ये नवस्युपवास- 
कदट्पनाया बाधितत्वात् । नवसु तिथिषु कतोपवास इत्य्था- 
कदटपनात् । उपवासत इत्यस्य-एकभक्तेन नक्तेन स्वशक्त्याऽ्या- 
चितेन बा । पूजनीया जनैर्देवीत्यत्रिमेणेवान्वयात्तच पूजनी- 
येति क्मण्यनीयग्प्रल्ययांतोपस्थापितपूज्नक्रियायां भरथमांतोप- 
स्थितार्थस्य अन्वयासंमवाक्ञानमूरत्वात् । रेमादिनिण- 
याश्तमदनरलादिष्ु उपवासत इस्येव पाठेनोपवासित 
इति पाठस्य भ्रामादिकत्वाच्चायुक्ततैव । तस्मादयुक्तो द्वैतनिणैय- 
स्तदजुयायी मयूखा दिरिपि । अतप्व रन्धाभिषेका वरदा 
शुद्धे चभ्वयुजस्य च 1 तस्मात्सा त्र संपूज्या नवभ्यां चंडिका 
चुधेरिति ! नवभ्यां पूजा आवदयकीति । अथौदराम्यां देवीवि- 
सर्जनं नियमल्यागश्चेति 1 णवं सति यत्केषांचिद्धातानां नवमी- 
पारणाचरणं तन्मूरभरुतवचनकस्पनं च तत्सव रिष्चैः कदा- 
चिद्टमीयुक्तनवम्यां नवमीकृत्ये जाते द्वितीयनवस्यां क्रियमाणां 
पारणामुपखभ्य तत्र नवमीप्रयुक्तत्वश्नांल्या प्रह्न्तमि्युपेक्चषणीय- 
मिति कालतत्वविवेचनमपि नवम्यां पारणविधायकदेदी- 
पुराणादि वचनवियेधादुपेश्यं । अतपवैतन्मूकककालनिणय- 
क्रुखरल्रावस्यौ अपि । यस्तु करूत्यरलावल्यां-तस्ादियं 
महापुण्या नवमी पापनाशिनी । उपोष्या तु प्रयतेन सततं 
सर्वपार्थिवैः । इति श्छोको लिखितः सोऽपि पूर्वोदाहतवचन- 
विरुद्धत्वादाकसदेखनाच्च नि्मंख पव । समूलश्वेत्तहिं स्वातं- 
च्येणोपवासविषयको नतु नवरात्रसंवंधित्वेन । अतएव यानि 
चख केथिदिखितानि नवम्यां पारणविधायकानि वचनानि तानि 
 हेमाग्यादिविव्दत्वान्निमूखानीति निणेयसिधुः देमाह्य- 
द्ाहृतसवैवचनाविषर्द मरस्यसू क्तदे बी पुरा णवचनद खनामाव- 
अयुक्त्वादुपेक्ष्य एव । अतपएव पूर्वौदाहतवचनदैधादक्षिणा- 
व्यानां नवस्यां पारणाचारददेनात्, भाच्यानां तु द्राम्यामेव 
तदश्यैनात्, यथाचारमेव व्यवस्थोचितेति स्टृतिकौस्तुभः । 
वं च दृद्यम्यां पारणवोधका अन्ये अवौचीनप्रंथा अपीति 
विभावनीयम् । तस्मादृष्टम्यां समुपोष्येवं नवस्यामपरेऽहनि । 
मल्स्यमांसोषदरिण द ान्नेवे्यसुत्तमं । तेनेव विधिनान्नं तु श्यं 
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शुंजीत नान्यथा । इति तिथितत्वोदाहतदरेवी पुराणेन अष्टम्यु- । 
पवासोत्तरदिने विधीयमानं पारणं 1 अष्टम्युपवासनवमीसमा- 
सिसूचकानां अष्टम्यासुपवास्येदिति । नवम्यां तु ङतसरानैः 
सर्वैः पूज्यास ब्राह्मणा इति । ततोऽचिश्चं समापयेदिति हेमा- 
श्युदाहतदेवीन्रह्यभविष्योत्तर पुराणवचनानां -नवम्यां पू- 
यैवत्पूजा कर्तव्या भूतिमिच्छता । दक्षिणां वखयुग्मं च आचा- 
याय निवेदयेत् । इति मत्स्यसू क्तस्य चाविरोधेनैव विधी- 
यत इति नवम्यामेव पारणं युक्तमिति सिद्धं 1 अतण्व-स्वयं च 
पारणं कु्यीदिष््व॑धुजनैः सद । इति नवम्यां पारणाविधायकः- 
दैतनिणये नारदीयं संगच्छते । यानि तु-अष्टम्या सह काया 
स्यान्नवमी पारणादिने 1 इति, नवम्यां पारणं कुर्याद रामीमिधि- 
तान चेत् । इत्यादिवचनानि तानि परर्व्रवोपवासयोग्या श्यु- 
दधिका विद्धाधिका चामी दृतीयदिने दृद्ाम्यां नवमी च 
तद्विषयाणि उद्ाहततवचनविरोधात् । अतणएव-अष्स्यां जागरं 
कूर्यान्नवम्यां पारणं तथा । दशम्यां च विसर्मः स्यादभिषेकश् 
माधव । नवस्यां च विशाराक्ष कायां दोमादिकाः क्रियाः| 
पारणं च प्रकुर्वीत देवीप्रूजनपूयैकम् । यो मोदात्पारणं कुर्याट्- 
श्वामे दिवसे विभो । तद्रा नाशमायाति दुर्िक्षादिभयं 
अवेत् । च्रपददीनं सवेद्राष्रू दशम्यां पारणे कृते । तस्मात्तु पार- 
यदेवं नवम्यां भक्तितत्परः । नवस्यां पारिता देवी लब्धि 
प्रयच्छति । दशास्यां पारिता देवी कुखनादो करोति वै । 
तसात्तु पारणं इयौन्नवम्यां विवुधाधिप 1 इति नवमीपारण- 

साधकतया भद्टोजीदीक्षितटिसितडामररदरथामखवच- 
नानां स्वातंच्येण प्रामाण्याभावेऽपि उदाहृतधुराणवचनोपद्रहि- 
ततया प्रामाण्यं संगच्छते । इति नवरात्र परूलाविधिः नवरा्रपा- 
रणनिणयश्च । विजयाददामीरूत्यं तच्निणयश्च द रामीनिर्णयधरक- 
रणे वक्ष्यते  इत्याश्विनद्युङ्कपरतिपन्निर्णयः । 

का्तिकड्युह्कपरत्तिपदि बस्युत्सवः । वन्न परतिपन्नि- 
णेयश्च चवुदैशीप्रकरणे दीपावलीनिर्णये वक्ष्यते । मार्गरीष- 
शयुङ्धभतिपत् इदत्तपाभिधेति सामान्यनिर्णये उक्त ! रोहिणीभ- 
तिपदुक्ता मे मासि सित्ेतरा । गंगायां यदि लभ्येत सूरयघ्द- 
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दवैः समा 1 शति तिथितत्वे भविष्यं । इतारान्युत्तरायां 
फाल्गुनङृष्णपरतिपदि कतेव्यमुक्तं हेमाद्रौ प्यपुराणे-चैत्रे 
मासि महावाहो पुण्या प्रतिपदा पर । तस्यां यः श्वपचं दण 
खानं कुर्यान्नरोत्तमः । निणयासते भविष्योत्तरे स्पृषेति पाठः 
न तश्य दुरितं किचिन्नाधयो व्याधयो चप । मवंति कुर्दार्दक 
तस्यां सानं समाचरेत् । दिव्यं नीराजनं कर्यात्स्व॑सेगविना- 
दकं 1 गोमहिष्यादि यत्किचित्तत्सवं भूपयेचूपः । चचूणैवख्रा- 

पूलिविदनं । दिभिः सर्वैस्तोरणाधस्ततो नयेत् । बाह्मणानां 
तथा भोज्यं छर्यात्छुरङुखोद्धव । इति । भविष्यो त्तरे-दृत्ते 
मधुमासे तु प्रतिपद्युदिते रवो । कत्वावद्यककमौणि संतप्य 
पितृदेवताः । वंदयेद्धोछिकाभूति सवैदुष्टोपांतये । मंचश्च । 
वदितासि सरद्रेण ब्रह्मणा रोकरेण च । अतस्त्वं पाहिनो 
दैवि विभूते भूतिदा भव । इति । मंडिते चर्चिते चेव उपकि्ति 
ग्रहाजिरे । चतुष्कं कारयेच्छेषठं वणकेश्चाक्षतेः शुभः । तन्मध्ये 
स्थापयेत्पीठं गुङ्कवखोत्तरच्छदं । अग्रतः पूर्णकलशं स्थापये- 
त्पल्छवैर्युतं । साक्षतं सहिरण्यं च सितचंदनचर्यितं । आसने 
चोपविष्स्य ब्रह्मघोषेण भारत । चचयेचचंदनेनीरी अव्यंगांगा 
खुदोभना । पद्मरागोत्तरपरा श्रष्ठांद्धकविभूषिता । वसुधां 
शिसेतं च द्धिदूवौक्चतान्वितं । वधौपयित्वा श्रीखंडमायुस- 
रोग्यच्द्धये । बसुधाच्यभिति चर्णद्भयमारभ्य जानुद्धयांसद्यया- 
दिस्पदौकमेण द धिदूबौश्चतसहितं श्रीखंडं खवासिन्यादिनोक्त- 

भाच्रङसमप्राशनं । कमेण रिरस्यारोपणरूपं वधोपनं कृत्वेव्यर्थः। 
पश्चाच प्रारायेदधिदधाँशरृतपुष्पं सचंदनं । मनोभवस्य सा पूजा 
ऋषिभिः संप्रकीर्तिता । दृतमभ्यं वस्तस्य माकंद् कुसुम 
तव । सचंदनं पिवाम्यद्य सवैकामस्रद्धये । इति प्रादानमं्नः । 
अनतरं द्विजद्राणां सूतमागधवंदिनां । दद्यादानं यथाराक्सया 
कामो मे प्रीयतामिति । ततो मोजनवेखायां शतं पाकेन तेन हि। 
प्रारायेत्थमं चान्नं ततो भुंजीत कामतः । एवं यः कुखते पार्थं 
द्ाख्मोक्तं फाल्गुनोत्सछवं 1 अनायासेन सिध्यंति तस्य सवे 
मनोरथाः । इति । पुराणससुच्येपि- वृत्ते तुषारसमये सित- 
पंचददयां प्रातवंसतसमये समुपस्थिते च । संपादय चचूतङक- 
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दति । अत्र पूर्वाहणस्य कमैकारुत्वात्कर्मणो यस्य यः कार 
इति वचनात् प्रतिपत्सद्धितीया स्यादिति वचनाच्यौदयिकीं 
प्रतिपद्राह्या ! दिनद्वये तथात्वे पूर्वैव । वसंताद्ावेव तदि~ 
धानात् । निर्णयासूते वु पूर्वविद्धा इत्युक्तं 1 तच प्रातः पूर्णिमा- 
काटेऽनुष्ठाने प्रवृत्ते मधुमासे इति, अआतर्वसंतसमये दव्यादि- 
वचनविरोधात् । अपरह्ञेऽचुष्ठामे भात्वसंतसमये इत्यत्र भात. 
हणस्य प्रारानानंतरृलयविधायक-ततो भोजनवेलायाभिलादि- 
विसेधार्चिद्यं ! इति पुरषाथैचितामणौ प्रतिपक्निणयः । 

अथ दितीया निणीयते । तत्र शुङघद्धितीया ठृतीया- 
यतेव ग्राह्या । युग्माश्नीति निगमवाक्यात् 1 नु युग्मेलयनेन 
द्वितीयासामान्यस्येव भ्रतीतेः कथं शयुङ्कद्धितीयामात्रपरत्वम- 
स्येति चेत् । म्रतिपद्यण्यमावास्येयत्र छृष्णप्रतिषदो.ऽमावास्या- 
युक्तत्वासंभवात् , तिथ्योयुग्मं॑महाफलरमिल्यनेन श्ुद्कभ्रतिपद- 
मावाश्यायुग्मस्येव अ्राशस्त्यबोधनात्, शुद्खम्रतिपद्धितीययोव्य- 
स्तत्वेन पतद््वस्तं महाघोरमिव्यनेनानिष्रत्वयोधनात् युग्मा- 
श्रीति शछयुङ्कद्वितीयातृतीययोरेव युग्मत्वेन भरारशस्स्यबोधनाच्, 
द्वितीया भ्रतिषद्युतेयापस्तंबवचनस्य निरवकारात्वापत्तेथ, तृती. 
यया युता कायौ द्वितीया नतु पूर्वयेति भाघवोदाहतन्या- 
सव चन, प्कादद्यष्टमी षष्ठी द्वितीया च चतुदैशी 1! अमा- 
वास्या वृतीया च ता उपोप्याः परान्विताः । इति श्वुगुस्यति. 
वचनमपि शु्धद्वितीयाविषयमेव । कृप्णद्धितीया तु पूैयुतैव 
्राह्या । द्वितीया प्रविपद्युते्यापस्तववचनाचच । पतस्य शुङ्कद्धि- 
तीयाविषयत्वे निगमवक््यविसोधापतेः छृष्णाविषयकमेवेदं ! 
दृतीयेकादरी षष्ठी तथा चेचाटमी तिथिः । वेद्ादधस्ताद्धन्युस्ता 
उपवासे तिथीरस्त्विमाः । इति नारदीयपुराणवचनमपि । कष्ण. 

द्वितीयापि मुहतेचयात्मकपूवीहस्परिीन्येव पूवी । पूर्वाह्णानंतरं 
भघ्त्ता तु कष्णाप्युत्तरेव । प्रतिपत्समुखी कायी या भवेदाप- 
राह्िकी । पोवौहिकी प्रकर्तव्या द्विदीया तादश्ी विभो! 
हति देखा द्विमाधवाधुदाहतस्कंद पुराणवचनात् । ताशी 
संमुखी । तथाच पूवो हस्पस्चिन्येव पूवेविद्धेदयथैः ! पतश्यापि शुङ्क- 
द्वितीयाविषयत्वे अप्र्तस्य पूर्बविद्धत्वस्य पोर्वाहिकत्वस्य च 
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विधातन्यव्वेन गौरवापत्तेः । छृष्णद्धितीयाविषयत्वे तु तस्याः 

पू्विद्धात्वस्य वचनां तरेण प्रातत्वात् , अपर्पौवौहिकत्वमाच्- 

त्रिधाने टखाघवात् । तस्मात्पूवैदिने उश्रयानंतरं ग्रवृत्ता गुङ्क 

द्वितीया पूवह्वानतरं भदत्त क्णाप्युत्तरेव । शद्धाधिका 
द्वितीयदिने सुहवैबयान्यूनतवे पू्वैवेति सिद्धं । हितीया सवौ- 
च्युत्तसा, पूर्वविद्धाविधायकवचनानि यमद्वितीया अदल्यशय- 

नद्धितीयाविषयाणीति निणेयाश्ते उक्तं, तत्सामान्यविषय- 

कपूर्वविद्धाविधायकवचनानां विशेषमाज्रपरत्वेन संकोचे भमा- 

णामावाद्धमाद्विमाधवमदनरल्लादिविरोधाचोपेक्ष्यं । इति 

दितीयाकसामान्यनिणेयः । 

चेब्ुद्धद्वितीययां उमा दि पूजोक्ता निणैयाग्रते मवि. 
दथोस्तरे-चेबुङ्कद्वितीयायसुमापूजा फलार्थिभिः । रिवपूजा- 
ननिषूजा च करवैव्या सुनिसत्तम 1 इति । देमाद्रौ देवीपुराणे- 
उमां दिवं हुताशं च द्वितीयायां भरपूयेत् । दविष्यमन्नं 

नवे देयं गधार्यनान्वितं । परकरणादमनमिव्य्थः । फरमाप्नोति 
विप्रे स्वक्रतुखभुद्धवे । ति 1 अन्न दैविकत्वात्पौवौहिकी 

अश्रयन्त । द्वितीया ग्राह्या । चतुरष्वसितपक्षेषु मासेषु ध्राव- 
णादिघु । अद्रूल्याख्यं बतं कुर्याज्ञयया लु फलाधिकं । इति 
ावणादिककृष्णद्धितीयासु अदल्यवतमुक्तं । तत्र चंद्राय चाध्यों 

दातव्यो दध्यश्चतफरादिभिः । इति चंद्राष्यैविधानात् । पए्क- 

भक्ते दिवानक्ते निरि चद्रोदयव्रते । तिथिस्तात्कालिकी प्राद्या 
पारणे त्वपरा तिथिः 1 इति भद्नरलाचुदाहसस्सतिसंग्रहे 
चंद्रोदयव्यापिनी ्रह्यत्युक्तव्वात् । पूर्वदिने एव तद्ख्याप्तो पूवा । 
उभयन्न तच्यात्तावव्याप्तौ च जयया च फाधिकमिस्युक्तत्वा- 

यमदितीया । त्परेवेति 1 ऊज शुद्कद्धितीयायामपरल्ञेऽर्चये्यमं । 
स्नानं त्वा! भाजुजायां यमलोकं न प्यति । इति स्कांद । 
तथा-कार्तिके शुङ्कपश्चस्य द्वितीयायां तु नारद 1 यमो यमु- 
नया पूर्वे भोजितः स्वगृेऽर्चितः । अतो यमद्धितीयेयं तरिषु 
छोकेषु विश्रुता । अस्थां निजगृहे विप्र न भोक्तव्यं ततो बुधैः । 
सदेन भगिनीहस्ताङ्नोक्तव्यं पुष्िविधैनं । दानानि च प्रदेयानि 
भगिनीभ्यो विधानतः । सर्वा भगिन्यः संपूज्या अभावे प्रति- 
पन्नका । इति । ् रतिपन्नका भगिनीत्वेन कद्पिता इत्यर्थः । इयं 
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नष्याहस्य भोजनकालस्वाद्धोजने मध्याहन्यापिनी यमपूजने 
स्वपराहव्यापिनी घ्राद्या । दिनद्वये तच्ाप्ाचव्याप्तो च युग्मा- 

द्रीतिवचनादुत्तरेव । डेमाद्धौ ब्रह्यपुराणे- बृहस्पतौ द्विती- 
यायां विथिवदिधिपूजनं । कृत्वा नक्तं समश्रीयाह्ठमते भूतिमी- 
प्सितां । विधि्रह्या तत्पूजनं च गायञ्या अन्येन वा वेदिकेन 
नाममेत्ेण बा कुर्यात् । इति काटखंड द्वितीयानिर्णयः । 

अथ तृतीया निर्णीयते ! सा च रंमावत एव पृवविद्धा 
तदरिक्तवतादिषृच्तरव । तदुक्त हेमाद्रौ बह्मवेवर्तै-रम- 
ख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम । अन्येषु स्वकार्येषु 
गणयुक्ता प्रास्यते । गणश्चतुर्थी । द्वितीययायुविद्धा च ठतीया 
न कद्चन । कसैव्था वतिथिस्तात धर्मकामाथैतत्परेः । विहा- 
येकां तु र॑भाख्यां तृतीयां पुण्यवर्धिनीं । तच्चात्र ऋषिभिः पोक्त 
वचनं छृत्तिकासुत । बृहत्तपा तथा रेभा साविध्ी वयरयै. 
त्की । कृष्णाष्टमी च भूता च कर्तव्या संमुखी तिथिः । 
नान्येषु संसुखी कार्या वतीया चाष्टमी द्विज । इति । युग्मास्नीति 
युग्मवाक्यमपि रंमाठ्तीयाविषयमेव । ब्रह्मयैवतै-कृतीया 
लु न कतैव्या दवितीयोपदहिता विभो । द्वितीयया युतांतातु यः 
करोति नराधमः । संवत्सररृतेनेह नयो धर्मेण मुच्यते । 
द्वितीयाशेषसंयुक्तां तृतीयां कुरुते नृप । स याति नरकं घोरं 
कालसूत्रं भयंकरं । द्वितीयाशेषसंयुक्तां या करोति विमोहिता । 
सा वैधव्यमवप्नोति भबदंति मनीषिणः । आपस्तंवः- 
चवर्थीसंयुता या च सा तृतीया फकपदा । अवेधभ्यकरी 
स्रीणां पुत्रपोत्रभरवधिनी । स्कांद-दतीया तु न कर्तव्या 
द्वितीयासंयुता तिथिः । या करोति विमरढा खी पुरुषो वा 
शिखिध्वज । द्वितीयासंयुतां तात पैधमादधिलुप्यते । विध. 
चात्वं दुर्भगात्वं भवेन्नेवाचर संरायः । कछाकाघ्ठापि या चेव 
द्वितीया संप्रद्यते ¦ सा तृतीया न कर्तव्या कर्वव्या गणसं- 
युता । यदीच्छेत्परमं पुण्यं बतकतौ रिखिष्वजेति । भवि- 
हथत्पुराणे-कार्या दितीयया साधं न तृतीया कदाचनेति । 
अत्र शेयसेथुक्तेति कराकाष्टेतिश्रवणात् दृशमीवत् अल्पोऽपि 
द्वितीयया योगो गौरीवतेषु त्याज्यः । अतव द्वितीयदिने 
सदह्यतंमात्रापि गौरीन्रते ग्राहयति सूच्यते । अतएव-मुदहवैमाध्र- 
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सत्वेऽपि दिने गोरीबतं परे । शुद्धाधिकायामष्येवं गयोगा 
सनादिति माधवेनोक्तं । वतांतरे तु जिमुह्टवद्धितीयेध 
ण्व निषिद्धः । द्वितीयदिने सिमुहर्वठतीयासत्वं मुह यसस्वं 
चा आवद्यकं । तथाच द्वितीयदिने भुहतैसत्वाथावे नोरीनते 
मुहवद्ययाभावे वतांवरेष्वपि पर्वविद्धेव ब्राह्या । तदाद-माधवे 
व सिष्ठः-एकादरी तृतीया च पष्ठी चैव अचयोदशी । पूर्व- 
विद्धा तु कतैव्या यदि न स्यात्परेऽहनीति । कृष्णाष्रमी बृहत्तपा 
सावित्री वर्पैठकी । अनंगत्रयोदशी र्मा उपोप्याः पूवैसं- 
युताः । इति निगमात् ! पकाददयण्मी षष्ठी पौर्णमासी चतु- 
ददी । अमावास्या तृतीया च ता उपोप्याः परान्विताः । इति 
वहस्पतिवचनाच्च । उपवासेऽपि स्माततीया पूर्यविद्धा अन्या 
तूत्तरेति सिद्धं । इति ठतीयासामान्यनिणयः । 

चेच्रह्युङ्तृतीया | चतीयायां यजेदेवीं राकरेण समन्वितं । 
छुंकुमागरुकपूरमणिवसखखुगंधकेः। सग्गंधधूमदीपेश्च दमनेन वि- 

देव्या आंदोरनं । दोषतः ¡ आंदोलयेत्ततो वत्स रिवोमावु्ये स- 
दा । रात्रौ जागरणं कार्यं प्रातदया च दक्षिणा । इति दहेनाद्विमद- 
नरतोदाहते स्कांद । निणैया्ते च देवीपुरागे-सौव्णी 
त॒ उमा कार्यां राजतः दौकरस्तथा । चतु्जस्त् देवेदो द्विभुजा 
च उमा भवेत् । इति देवीपूजाधुक्तं तत्र गणयुक्ता भरदास्यत दति 
वचनादुत्तया ग्राह्या 1 चेतरे भाद्रपदे माघे रूपसोभाग्यसौख्यदं । 
तृतीयाज्रयमेतन्मे कृष्ण कस्मान्न कीतिंतमिति -भविष्योत्तरे। 
चेचभाद्रपदमाघश्चुङ्कतृतीयासु गौरीवतं विदितं । त्र मुहूर्वमाच्ना- 
प्युत्तरेव । इति चेवतृतीया । अथ वैर्राखतुतीया । सा अ. 

अक्षय्यतृतीया ।श्चय्यतृतीया युगादिश्च 1 त्र-वेदाखस्य तृतीयायां 
श्रीसमेतं जगह्ुरं । नारायणं पूजयेथाः पुष्पधूपविटेपनेः । इति 
निर्णयासते भविष्योत्तरे विष्णुपूजोक्ता । तथा । वैशावे 
शय्कपक्षे त॒ तृतीयायां तथैव च । गंगातोये नरः स्नात्वा मुच्यते 
सर्वकिष्विषेः । तस्यां कार्यो यचेहोँमो यवेर्विष्णं भपरूजयेत् । 
यवन्द याद्धिजातिभ्यः प्रयतः ्राशये्यवान् । इति } तथा उद्- 
छभान्लकरकान्सान्नान्सर्वरसैः सदह । यवगोधूमचणकान्सन्तू- 
न्दध्योदनं तथा । त्रेष्मिक्तं स्वमेवा सस्यं दने भ्रश्शश्यते । 
` १ नसक्नकन्ः इति पाडः! ` 
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इति । देवी पुराणे-दतीयायां तु वैशाखे रोदिण्युक्षे भपूज्य 
च । प्रकरणाद्धोरीमिलय्थः । उदुकुभथदानेन क्िवटोके मही- 
यते । इति । धंचस्तु । एष धेये दत्तो व्रहमविष्णुशिवात्मकः 
अश्य प्रदानात्छकषखा मस संतु मनोरथाः । इति । पिनरुदेशेन 
कनि त॒ पूर्वां तदेव । अस्य प्रदानात्तुप्यंतु पितसेऽथ पिता- 
मह्या; । गधोद्कतिरैरमिध्ं सान्नं क फलान्वितं । पित्तभ्यः 
संप्रदास्यामि अक्षय्यसुपतिष्ठतु 1 इति । यभमः-रुतोपवासाः 
सखि ये युगादिदिमेषु तु । दास्य॑स्यन्नादिसखहितं तेषां टोका 
मदोदयः । इति । पानीयमप्य् तिकर्विमिधं दद्यात्पित्भ्यः 
भयतो मदुष्यः । इति विष्णुपुराण । अत्र ससुद्रस्नानं 
महाफलं ! तदुक्तं सौर पुराणे-युगादौ तु नरः खात्वा विधि- 
वह्छवणोदधो । गोखदखप्रदानस्य रक्षे फटं च यत् । 
तत्फटं लभते मव्यौ भूमिदानस्य च धुवं । इति । अनर तृतीया 

पौवीहिकी माद्या । तदुक्तं भविष्योत्तरे-दढे शङ्के दे तथा 
छृष्णे युगादी कवयो विदुः । शुद्धे पोवी्िके राहो कृष्णे 
चेवापराह्िके । नारदीयेपि-वैशखे शुङ्पक्षे तु तृतीया 
रोदिणीयुता ! दुखैभा चुधवारेण सोमेनापि युता तथा ! रोहिणी 
कुधयु कापि पूवैविद्धा चिवजिता । भ्या तापि मांधातः पुण्यं 
हंति पुरारूतं । गोरी विनायकोपेता योदिणीवुधसंयुता । 
चिनापि रोहिणीयोगात्पुण्यकोरिभरदा सद् । इति । गौरी तृतीया । 
चिनायकश्चतुर्थी । इयं कस्िश्ित्कस्पे कृतयुगादिः । कसि- 

उगादिनिणयः। ध्ित्रेतायुगादिः । तदुक्तं हेमाद्रौ स्कादि 
भविष्योत्तरपुराणे च-नवस्यां शुङ्कपक्षस्य कार्तिके निर- 
गात्रं । राधे सितदृतीयाथां चेता वै समपद्यत । दशै तु 
माघमासस्य प्रचृत्तं द्वापरं युगं । किः कृष्णच्रयोदद्यां नभस्ये 
मासि निरतः! युगादयः स्मृता ह्येता दत्तस्याक्चय कारकाः । इति । 
नागरं डे-अघुना श्टणु रजेद्र॒ युगाद्याः पितृवह्माः । 
यासां संकी्तनेनापि क्षीयते पापसंचयः । नवमी कार्तिके शुङ्का 
ठृतीया माधवे सिंता 1 अमावास्या तपस्ये च नभस्ये च अ- 
योद्श्ची । अता कतक्ररीनां तु ढापरस्यादयः कमात् । स्नाने 
दाने जपे होमे विशेषात्पिदत्पणे । ङतस्याक्षयकारिण्यः सुकृ- 

१ भ््रह्मवरा" इति पाठः । २ शताः) 



विष्णुम विषयद्पुराणयोः-वेशाखमासस्य तु या दृतीथा 
नवम्यसो कार्तिकञ्युङ्कपक्षे । नभस्यमासस्य तु छऊष्णपक्षे योः 
द्री पंचदशी तु माधे । पता युगाद्याः कथिताः पुखणा अनंत- 
पुण्यास्तिथयश्चतसरः । इति । ब्रह्मपुराणे-वेरासे दयुङ्घपक्षस्य त- 
तीयायां कृत युगं । कार्तिके शुङ्कपक्षे तु अवा च नवमेऽहनि । 
अथ भाद्रपदे छष्णत्रयोददयां तु दापरं । माघे तु पोर्णमास्यां च 
घोरं कचियुगं तथा । युगारंभास्तुं तिथयो युगाद्याल्तन 
कीर्तिताः । फलं दन्तहुतानां च अनंतं परिकीर्तितं । तत्रैव 

भविष्यत्पुराणे- वैशाखस्य ठतीया सा समा ृतथुगेन तु । 
नवमी कार्तिके यातु अतायुगसमा ठु सा! च्रयोदशी नभस्ये 
तु द्वापरेण समा तुसा 1 माघे पंचदशी राजन्कलिकालसमा 
स्श्रता ! उपवासस्तपो दानं श्राद्धं होमो जपस्तथा यदासु क्रियते 
किचित्स्व कोटिगुणं भवेत् । इति । कृतयुगेन समेति सम- 
्रेपि ङतयुगे प्रलयं क्रियमाणेन कर्मणा यावत्पुण्यं भवति 
तावदस्यामेकस्यामेव तिथावित्य्थः । अन्न कस्सिथित्कस्पे 
माघस्य पौणमास्यां कलियुगप्रवरत्तिः, कसिधिदमावास्यायाभिति 
कदपमेदेन व्यवश्था । तज्ापि । नभस्यमासश्य तु कृष्णपक्षे 
च्रयोदरी पंचदशी तु मधे इत्यत्र अमावास्यांतभाद्रपद्रृष्णस्थ 
ग्रहणात् माघस्यापि अमांतस्यैव कृष्णपक्षस्य ग्रहणात् माध्युत्त 
शमावास्येवेति बोध्यं । छृतं ाद्धं विधानेन मन्वादिषु युगा- 
दिषु 1 हायनानि दिखा पितृणा ॒तृिदं भवेत् । शव्यादिः 
मात्स्यादिवचनेः, पतांस्त॒॒श्राद्धकाठान्वे निव्यानाह प्रजापति- 
सत्यादिमिश्च युगादौ श्राद्धस्य निव्यत्वद्धैशाखतृतीयायां श्राद्ध 

निव्यं । श्राद्धेपि । शुद्धे पौवहिके ग्राह्ये कष्णे चैवापराह्िके 
इति भविष्यो्तरवचने पूवीह्ञापराहयोद्धैयोरेव श्रवणात् । 
शङ्धपश्चस्य पूबोहे श्राद्धं कु्यादिचक्षणः । रृष्णपक्षापणहे 
तु रौदिणं तु न रंघयेदिति वचनाच्च द्धाविभक्तस्याह्नः पूवो 
गः पूर्वाह्गः । द्वितीयो भागोऽपराङ्गः । तत्रापराह्ञः पितृणां 

तु यापराह्ञादयायिनीत्यादिनापराल्िकत्वस्य छृष्णायामिव 
्खायामपि भ्रसक्तो शङ्के पोवौलिके इत्यनेन पुवौकगाया 

एव विधानात् , गांधवैकुतपरोदिणेति सुहसत्रयस्यैव युगादि- 
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श्राद्धकारत्वाद् , गांधवदिङकतपयूवौधीतसाधैमुदतैव्यापिनीं 

शङ्का कतपोत्तराधौदिसाधैयुद्वतेव्यापिनी छृष्णा ब्राह्या } तच्च 

उमयन व्याघावव्याक्षौ च शुह्धोत्तय । यदोत्तरत्र गांधवात्पूवं 

समाप्ता पूर्वत्र तद््यापिनी तदा कमैकारुलभ्यरालस्य भावस्या- 

पूर्वा वराह । अतप शुकछपक्षस्य पूर्वाह्ने भराद्धमिति. माक 

डेयवचनं युगादिविपयमिति हेखाद्वि :, युगादिमन्वादिश्रद्धेषु 
शुद्धपक्षे उदयव्यापिनी तिथिग्रौह्या । करष्णपश्ये अपरहव्यापि- 

नीति स्स्रलय्थ॑सारः, वैराखस्य तृतीयां यः पूवविद्धां कोति 

वै । हव्ये देवा न ग्रहति कव्यं च पितरस्तथेति दिवोदा- 

सीये गोभिः, पूवे ठ सदा कायौ शुद्धा मञयुगादयः । 

देवे कर्मणि पिच्ये च कृष्णे चेवापरािके । इति अवांचीनोदाह- 

तपाद च संगच्छते ! श्रद्धे अमावास्यापरल्तिकी, शवं मन्वंत- 

रादीनां युगादीनां विनिर्णयः इति कालाद निणेयाश्रतशच 

कृष्णपक्षीयतद्धिषयतया नेयः । अन्यथोद्ाहृतवचनादिविरोधा- 

पत्तेः! अतण श्राद्धे युगादीनां शु्कानामपि आपराह्लिकत्वबोधक- 

कालतत्ववचिवेचनक्रूल्यर ल्नावल्याद्यवौचीनग्रंथा उपेक्ष्यः । 
नचैवं रष्णपक्षीया युगादिः पूवैदिने ददामभुहतेमारभ्य पलरु- 
ताप्यपराह्ृव्यापेः पूर्वा स्यादिति वाच्यं । रोषिणं तु न ठंघ- 
येदिलयनेन कुतपोत्तराधमारभ्य रोदहिणांतसलाधसुह ततव्मकाप- 
राह्वादिभागस्यैव क्मकारत्वप्रतिपादनादुच्तरतरैव तद्यािस- 
त्वाद्धितीयेव ब्राह्या । अयनद्ितये श्राद्धं विषुवद्ितये तथा । 
युमादिषु च सर्वासु पिडनिर्वपणादते । इति चचनात्पिडर्दिरतै 
श्राद्धं कतैव्यं 1 इदं युगादिकृदयं युगादितिथिमध्य एव कार्यं । 
मन्वादो च युगादौ च व्रहणे चंदरसूर्ययोः। व्यतीपाते वेधूतौ 
च तत्कारुन्यापिनी क्रिया । इति स्कांदात् । तथा भलमासेऽ- 
प्यवश्यं कार्यं । दरसु नोत्कषश्चतुरप्वपि युगादिषु । इति चछ- 

ष्य सं गवचनात् वैशाखादिशब्दाश्वाद्रमासवचना एव तथापि 
युगादयुत्कषनिपेधपयौलोचनया प्रसिच्याचुगुण्यादवुष्ठानादसार्थं 

सौर्मासगतेव युगादिग्र्यिति हेमाय केश्च । यौगादिकं मासिकं 
च श्राद्धं चापरपशक्षिकं । मन्वादिकं तैर्थेकं च कुर्यन्मासद्धये- 

ऽपि च। इति र्ति चंद्रिकावचनात् चुद्धमासेऽप्यभ्यु्य- 
१ दुत्तरैव व्या्तिसतवात् = ` 



करमिति बोध्यं । अपरपश्चः रष्णपक्षो नतु मद्ाख्यः तस्य 
परञ्चुरामजयती । तत्र निषेधात् । इयमेव वतीया परद्ुराम- 

जयती । खा पदोष्व्यापिनी चाद्या । तदुक्तं भागेवाचनदीः 
पिकाए्यां स्कांद । वैशाखस्य सिते पक्षे चृतीयायां पुन- 
वसतौ । निशाया; प्रथमे यामे रामास्यः समये पभुः 1 रेणुका- 
थस्तु यो ग्मादिवतीर्णो भुवि स्वयमिति । दिनद्वये प्रदोषे 
कात्स्न्येन साम्येन वैषम्येण चा दकदेदाव्यापो परैव । संकल्प 
कारमारभ्य सत्वादिवारा्रियोगाचच । इति वैराखदतीया । 

ञ्ये्टद्ुङ्कवतीयायां । भदे ङरुष्व यल्ेन रंमास्थं 
वतञ्जुत्तमं । ज्येष्ठश्चु्कठतीयाया स्लाता नियमतत्पसय । इत्या- 
दिना भविष्ये रंभावतमुक्तं । तत्र इदत्तपा तथा रंभेलादि- 
पूवोंद्ादतवचनाप्पूवैविद्धेव तततीया ब्राह्या । आषाद्धत्तरतृती- 
यायां, ठतीया श्रावणे कृष्णा या स्याच्छवणसंयुता । तस्यां 
संपूज्य गोविदं तुष्टिम्यां च विदतीति विष्णुधर्मोत्तरे 
चिष्णुषूजोक्ता । ततन दिनद्वये श्रवणयुक्ता चेद्रमाख्यां वञ- 
यित्वेति वू्बोद्ाहतवचनादुत्तया बाह्या । माद्रद्ुहदतीयायां 

दरितल्कि। हृरितालिक्रात्रत टोकप्रसिद्धं । तत्रापि 
र॑माख्यां व्जैयित्वेव्यादिपू्ोदाहतवचनैः मुहतैमाचरसत्वेपि 
दिने गौसवतं परे इति भाघवोक्तेश्च खुहतमा्ाप्युत्तरेव 
व्राद्या । मर्गशीर्षशयुङ्कवतीयायामपि रंभावतसुक्तं भवि- 
हयोन्सरे-रभाठरतीयां वश्यामि सर्वपापम्रणारिनीं । माभै- 
दी द्युभे मासि व्रतीयायां नराधिप । शङ्कायां प्रातरुच्थाय 
दंतधावनपूैकं । उपवासस्य नियमे गरृहीयादित्याघुक्त्वोक्तं । 
सौभाग्यं पुरा चीर्ण र॑ंभया राजकन्यया । तेन रंभादृतीयेयं 
परसो भाग्यद्ायिनीति । इयं पूचैविद्धा ब्राह्या । बृहत्तपा 
तथा रभा इति वचनात् । माघमासे तु संप्राप्य ठतीयां शङ्क 
पक्षतः । प्रा्तरीव्येन पयसा तिलैः खानं समाचरेत् । स्लापये- 
न्मधुना देवीं तथेवेश्चुरसेन च । गंघोदकेन च पुनः पूजनं कु- 
ङुमेन वे । इव्यादिना मात्स्ये रसकल्याणिनीवतसुक्त तापे 
रंभाख्यां वर्जयित्वेति वचनादुत्तया । फास्युनशजङ्घदतीयायां 
वराद पुराणादौ (सतोमणोसौमाम्यठतीयावतादीन्युक्तानि तत्रापि 
परविद्धेव । इति ठदृतीयानि्णैयः । 
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अथ चतुर्थी निर्णीयते । तजन विनायकं खमभ्यच्यै 
चतुध्या यदुनंदन । सवैविध्रविनि्सु्तः कार्थसिद्धिमवाध्रु- 
यात् 1 निद्रां रति रिवां मद्वां कीति मेधां सरस्वतीं । प्रज्ञा 
दि तथा कांति तत्रैवाहनि पूजयेत् ।. विद्याकामो विशेषेण 
पूजयेत सरस्वतीं । इति । माधवीये मविष्यत्पुराणे- 
चतुर्थ्या तु गणेशस्य गौ्याश्चैव विधानतः । वूजां कृत्वा ठमे- 
त्सिद्धिः सौभाग्यं च नरः क्रमादिति । तभरैव रगे च विनायकवतं 
गौरीत्रते च विदितं ! तिथौ युग्माह्यायां च समुपोष्य यथा- 
विधि । शंखपाखादिंनागानां रोषस्य च महात्मनः । पूजा कायौ 
पुष्पगं घक्षीराप्यायनपूवैकं । विषाणि तेषां नयंति न च ता- 
न्ति पन्नगाः । दति माधवीये कौम नागवतं विषितं । 
एतानि गणेशगोरीनागत्रतानि विहाय अन्यसिन्नते चतुर्थी 
युगभूतानामिति युग्मवाक्यात्पंचमीविद्धैव भ्राद्या । एकादशी 
तथा षष्ठी अमावास्यः चतुर्थिका । उपोप्याः परसंयुक्ताः प्रयः 
पूवैण संयुताः । इति चद्धवसिष्टवचनाच्च । गणेशगौरीवहु - 
छाव्यतिरिक्ताः प्रकीर्तिताः । चतुध्यैः पंचमीविद्धा दवतांत- 
रयोगतः । इति भद नरल्नादौ ब्रह्मवैवतीच । विनायकनाग 
्रतयोस्तु मध्याह्व्यापिनी श्राह्या । तत्र मध्याहस्य कर्मकाछ- 
त्वात् । भातः इछयुङ्कतिकैः सरात्वा मध्यहेि पूजयेन्रपेति गणप- 
तिकल्पे । युगं मध्येदिने यतर तत्रोपोष्य फणीभ्वरान् । क्षीरे. 
णाप्याय्य पचम्यां पारयेत्मयतो नरः 1 इति वचने च भधभ्यद्ि 
एव पूजाविधानात् । चवु्थीसेयुता काया तृतीया च चतु- 
थिका 1 ठतीयया युता नैव पंचम्यां कारयेत्कचिदिति । 
चठुरथौ चेव कर्तव्या , ठतीय(संयुता विभो । इति ठेमाद्य- 
दग्त्रह्मवेवतुस्कांद बचने विनायकचतुथीविषये पव । 
अत्व देमाद्रौ ब्रह्मवैवर्तं -चतुर्थीसंयुता या लु ठृतीया 
सा फलमद्ा 1 न चतुर्थी च दृतीयायां मदापुण्यफलभद्7 । 
कतैव्या बति गणनाथतोषिणीति । माधवीये स्कांद 
विनायकवते काया स्वैमासेषु षण्मुख । चतुर्थौ तु जयायुक्ता 
गणनाथसुतोपिणीति । चतुथी गणनाथस्य माठविद्धा परास्यते। 
मध्याहव्यापिनी सात् परतश्नेत्परेऽह नीति बृहस्पतिबचनाच्च । 
अनर परतश्ेत्परेहनीत्यनेन पूर्ैमध्याहव्याप्यपे्चया द्वितीयभ- 
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ध्याहेऽधिकव्याप्तावेव परविद्धाविधानत् इतरेषु यक्षेषु 
चतीयायुतेव गणनाथवते ब्राह्या । अतपव-मातृविद्धा रास्ता 
स्याच्तु्थी गणनायक 1 मध्याह्ात्परतश्चेत्स्याघ्नागविद्धा प्रदास्यते । 
इति भ्राधवे स्यत्य॑तरं । दितीया पंचमी वेधादृदयामी च चयो- 
ददी । चतुदैशी चोपवासे इन्युः पूर्वोत्तरे तिथी ! इति पंचस्या 
उपवासे चतुर्थीदूषकत्वमपि पूर्व॑विद्धोपोप्यचतुर्थीविषयमेव । 
नागवते तु पूर्वदिने एव मध्याहव्यापो पूर्वौ, कर्मैकालव्यात्िदछा- 
श्चपावव्यात् । अन्येषु पक्ेषुत्तरेव, पंचस्या नागतिधित्पेन तद्यो- 
गस्य नागते प्रारास्त्यात् । ठृतीयायोगप्रादास्व्यस्य विनायक- 
चतविषयत्वेनैव व्यवस्थापनात् । गौरीव्ते त॒ गौरीद्रैवत्य- 
कृतीयायोग्यैव भ्रशास्तत्वात् । गणेरागौरीवहुखेत्ति वचनात् । 
गोर्याश्चतुर्थी वरघेयुपूजा दुर्गाचनं दुर्भरदोकिके च । बत्सस्य 
धरूजा हिवरात्रिरेताः परा विनिन्नति च्रं सरार इति निणया- 
स्तमदनरल्रयोः पुराणसस्ुचथवचनाचऋः पूर्वैव । जया च 
यदि संपूण चतुर्थी हसते पुनः । जया सेव हि कर्तव्या 
नागविद्धा न कारयेदिति वचनमपि कैमुतिकन्यायेन पूर्वाभा- 
दरास्त्यवोधकं । अतएव हि यद्यपि जया संपूर्णा तथापि नाग- 
विद्धा देया किमुत जयायुक्तचतुरध्यौ संभवंव्यामिति माघवः । 
तस्माद्विनायकनागगोरीत्रवेषु चतुर्थी पूर्वविद्धा वतांतरे तू- 
त्तरविद्धेति सिद्धं । इति चतुर्थीसामान्यनिर्णयः । 

गणेशे कारयेत्पूजां रकादिभिराद्रात् । चतुर्या चि्च- 
नाराय सवैकामसखद्धये । इति । हेमाद्रौ निणेयाखते च 
देवीपुराणे-चेव्र्द्धचवुर्या गणेकशपूजोक्ता । तत्रोत्तरत्रैव 
मध्याहव्याप्तौ अधिकेकदेराव्याप्तौ च उत्तरा अन्यथा पूर्ति । 
ज्येष्टशङ्खचतुर्या तु जाता पूर्वमुमा सती । तस्मात्सा तत्न 
संपूज्या सखीभिः सौभाग्यन्रद्धये । उपदेश विविधर्मतवरत्यो- 
त्सवादिभिः । होमैः पयोभिर्वसेश्च पतपुष्पैः सुरगधिभिः । इति 
ब्रह्मपुराणे । ज्येष्टशुङ्चतु्या गौरीपूजोक्ता । तत्र 
पूवेविद्धाया अलाभे प्वोत्तरा प्राहयेति । स्रावणक्रुष्णच- 
तुथ्य गणेशपूजा । श्रावणे वहे पक्चे चतुर्थ्या लु विधुदये ! 

संगटगगेरपृना । गणेशं पूजयित्वा तु चंद्वायार्य दीयते । 
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दकष्टतरणं शम॑ । कतैव्यमिति संकटप्य वतेऽस्िन् गणपं 

स्परेत् । निरदारोऽस्ि देवेश याव्चद्रोदयो भवेत् । भो्या- 

मि पूजयित्वादं संकषटोत्तारणाय च । इत्यादिना पूजाममिधय- 

पंचैव मोदकान् 1 मक्षयेननिरि चंदरस्य अध्य दत्वा विधानतः । 

क्षीस्ागरसंभूत खधारूप नि्ाकरः । गदाणास्यै मया दत्त 
गणेदध्रीतिवर्धन । पवं बतं तु कर्ैव्यं प्रतिमासं स्वयाऽद्रिजेति 

स्का संकष्टचतुर्थीबतखुक्त । वज चंदरोदयकालस्य क्म- 
काटत्वात्पूवैदिने प्व तद्या पर्वा । दिनद्वये तच्याप्तावश्यापतौ 
च परेव 1 दिवा रत्रौ बतं यच्च पकमेकतिथो गतं । तस्यासुभ- 

ययोगिन्यामाचरेत्तद्रतं वती । यो यस्य विदितः कालः कमेण- 

स्तदुपक्रमे । विद्यमानो भवेदंगं नोच्छितोपक्रमेण त्विलयादिवा- 

कयेरत्तरस्या एव विधानात् 1 पूवैचद्रोदयानंतरं प्रवृत्ता दिती- 

यचंद्रोदयादर्वीक् समाप्ता तत्र द्वितीयच॑द्रोदयकाठे ज्योतिः- 

छाखभरविद्धतिथ्यस्स्वेऽपि साकल्यवचनपादिततिथिसत्वात्पू- 

्वचद्रोदयकाे साकस्यवचनापादिततिथेरण्यभावादुत्तरदिने एवं 

व्रतं कार्थं । पतेन दिनद्वये चंद्रोद्यकाटे सत्वे असघ्वे वा 

पूर्वैव, चतुथी च तृतीयायां महापुण्यफलम्रदेव्यादिवचनैः, न च 

तृतीयाविद्धाविधायकवचनानि दिवा ्रिमुद्वैवेधे स्येव भव 

तते नतु रानियोगमात्रे इति वाच्यं । सश्रिखःध्ये कर्मणि 

रानिवेधस्यापि जन्माघ्रमीधरकरणे माधवादिभिदैरितत्वादिति 

करखरल्नाचलीमयूायवौचीनग्रेथाः _ उद्ाहतबचनविरो- 
धात्, उदयास्तमययोरेव वेध इति द्वितीयादिभ्रकरणगत- 

माधवलजावाटिविष्णुधमेखमतुवचनेख्दयस्तमयन्यापिनी- 
नामेव साभस्वेन पादस्त्याभिधानाप्पू्परवेधोऽप्युदयास्तमय- 
काटीन पवेयवसीयत इति निणेयास्रतविरोधात्, जन्मा्र- 

स्यादौ राशनिवेधप्रतिपादक-अष्टमी रिवराशरिश्च अर्धरा्राद्धो 

यदि 1 दृश्यते घरिका या सा पूर्वविद्धा प्रकीतितेति माधवौो- 

दाहृतवचनाद संनभूखत्वाच्चायुक्ता एव । दति संकण्टचतुर्था । 

मादषदशक्चह्थ । भाद्र पदश्ुद्कचतुथ्या-शिवा शता 
सखा राजन् चतुर्थी चिविधा मता । मासि भद्रपदे शङ्खा 
शिवलोके सुपूजिता । तस्यां स्नानं च दानं च उपवासो जप- 
स्तथा । भवेत्सदखशुणितं प्रसादादंतिनो च्पेति हेमाद्विनि- 
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णयासृतयोभविष्यत्पुराणे स्वानादिकमुक्तं तत्र पौर्वा- 
हिकी ्राह्या । अश्यामेव सिद्धिविनायकवतसुक्त । गजवक्रं तु 
शङ्कायां चतुय तु प्रपूजयेत् । यदा चोत्पद्यते भक्तिस्तद्ा 
पूज्यो गणाधिपः । भ्रातः शुद्कतिलेः खात्वा मध्ये पूजयेन्रप । 
स्वराक्त्या गणनाथस्य स्र्णरोप्यादिनि्भितां । अथवा भन्मयीं 
कूयीदित्तशाख्य विवञयेत् । स्वरूपनुक्तं । एकदंतं शुपैकर्ण 
गजवक्रः चतुज्ञं । पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत्सिद्धियिनायक- 
मिति । कर्यत्पूजां भ्रयज्ञेन स्नाप्य पंचाखतैः पृथक् । गणाध्य- 
क्षेति नाञ्च वै गंधं दद्याच्च भक्तितः ! विनायकेति पुष्पाणि 
धूपं चोमासुतेति च । दीपं रुदरप्रियायेति नैवेद्यं विश्ननारिने । 
वखं वल्रप्रदे रक्तं युग्मे दद्यात्घुभावितः । ततो दृरवौङसान् गृह्य 
विरात चैकमेव च । पूजनीयः प्रयज्ञेन एभिनमपदैः पृथक् । 
दूवीयुग्मं गृहीत्वा तु गंधथुक्तं भपूजयेत् । पकेकेन च नान्ना 
वै दत्वेवं सर्वैनाममिः ! तथेव विंशतिं गृ मोदकान्. घृतपा- 
चितान् । श्ापयित्वा गणाध्यक्षसमीपे कुरनंदन । दश विभराय 
दातव्याः श्यं चाद्यात्तथा दश 1 एकं गणार्धिपे दद्यात्स नैवेयं 
शपोत्तम । विप्राय मोजनं दद्याद्भंजीयात्तैखव्जितं । इति स्कांद 
सिद्धिविनायकपूजोक्ता । तत्र॒ मध्यह्नि पूजयेदिति मध्याहें 
पूजाविधानात्-- चतुर्थी गणनाथस्येव्यादिवचनेः परद्विन श्व 
संपूरणमध्याहव्यापिः पूर्वापेक्षया अधिकमध्यहिकदेशव्यातिवां 
तदैव परा, अन्यद् तु पूर्वैव व्राह्ला । अतएव युग्मादिवाक्य- 
स्यैव कमैकारुवाक्यविषयपरिहारेण प्रवृत्तिरिति देमाद्या- 
दयः । कर्मकाङन्याक्चौ सर्वस्पतीनामव्यतनिवधदर्शनात्कर्म- 
काठवाक्यं सर्वेभ्यः प्रवलमिति निश्चीयते, तदनु सारेणेव दिती- 
यादयो श्राह्या इति माधवश्च संगच्छत । यत्तु जोत्तरत्र 
महत्वेऽपि मात्विद्धा ब्राह्येति माध वेनोक्तं तदभ्युपेयवादः । 
अन्यथा मुहूतैसक्तकार्नतरं प्रव्त्ता द्वितीयदिने किचिदधिकमु- 
हरतनवकपरिमिता चतुर्थी तत्रापि पूवाग्रहणापत्तौ मध्याहा- 
स्परतश्येर्स्यान्नागविद्धा प्रशस्यत इति भाधवोदाहतवचनवि- 
सोधापत्तेः 1 नच मध्याज्गानंतरं भवृत्तचतुर्थीविषयं वाक्यमिति 
न तद्ियोध इति वाच्यं । उमयत्र मध्याहस्परशे ऽप्युत्तराच्रहणा- 
पत्तो मातृविद्धेल्यादिवचनविरोधापत्तेः । पतेनोत्तरदिने ण्व 



मभ्याह्नव्यासो उत्तया अन्यथा पूत्रैति कालतत्वविवेचनस्श- 

तिकौस्तु माद्यः सर्वेप्यवाचीनाग्रथा उपेक्ष्या कमेकाखवाक्य- 
गणपूजाविपिः । विसेधात् इति बोध्यं | अश्च संश्चेफेण 

प्रयोगः । इतनित्यक्रियः खुङ्कतिकेः पूजांगं स्नानं कृत्वा देदा- 
कालाचयुद्धिख्य अमुकफरसिद्धिद्धाया श्रीगणेरप्रीय्थ सिद्धिविना- 
यकवतं करिष्ये इति क्ंकस्प्य प्रतिमायां पाणप्रतिष्ठां कृत्वा । 
ई” सिद्धिविनायकाय नमः इति मंत्रेणावाहनायाचमनांतं ङृत्वा 
पंचाग्तेः पृथक् स्नापयित्वा छुद्धोदकस्नानाचमने दत्वा । 
ॐ गणाध्यक्षाय नम इति गध । ॐ विनायकाय नम इति 
पुष्पाणि । उमासुताय नम इति धूपे । र्द्रभ्रियाय नम इति 
दीपं  विन्ननारिने नम इति पकमोदकसदितनेवेद्यं 1 सर्वप्रदाय 
नम इति रक्तवख्मयुग्मे दयात् । ततः सगंधा पकर्विरातिदुवी 
गृहीत्वा ! ॐ” गणाधिपाय नम इति दूर्वीयुग्मं दद्यात् । णवं 
ॐ उमापुत्राय नमः1 ॐ अघनाशनाय नमः । विनायकाय नमः। 
ॐ दरापुजाय नमः । ञसर्वसिद्धि्रदाय नमः । ॐ° एकदंताय नमः। 
ॐ इभवक्ताय नमः; । ॐ मूषकवाहनाय नमः । ॐ कुमास्शुरवे 
नमः । ततोऽवशिष्टामेकां गणाधिपेदयादि दरभिनौमभिः 
समप्य विशतिमोदकान् देवाग्रे संस्थाप्य तेभ्यः ददा मोदकान्स- 
दक्षिणान्ब्राह्यणाय दत्वा अन्नेन ब्राह्मणं भोजयित्वा दृश्मोदक- 

चद्रदश्नविषेषः । सहितं तेरपक्रवजं मुंजीतेति ॥ अस्यां चद्- 
द्श्शनं न कार्यं । तथा च माकैडयः-सिद्यदिदे शुङ्धपश्े 
चतुथ्या च॑ददशेनं ॥ मिभ्याभिदू षणे कु्यात्तस्मात्पदयेन्न तं तद्ए ॥ 
पारादारः-कन्यादिये चतुर्यौ तु शङ्के चदरस्य दनं । भिथ्या- 
भिदूषणं यात्तस्ात्पदयेन्न तं वदा । दोषस्य द्ांतये सिः 
प्रसेनमिति वे पठेत् 1 अन सिहादिदय इव्येन कन्यादित्य इत्यनेन 
च चांद्र भाद्रपद् उपलक्ष्यते । शो कस्तु । सिदः पसेनमवधी- 
र्सिहो जांबवता इतः । सुक्कुमारक मारोदीस्तव ह्येष स्य्मतकः। 
इति भविष्यपुराणे पठितः । तिथितच्वे-पंचाननगते नाभौ 
पक्चयोखमयोरपि 1 चतुध्यौमुदितश्चद्रो नेक्षितव्यः कद्ाचनेति । 
निर्णयाशते वाराह-मद्वे शुङ्धचतथौ या भौमेनाकेण व 
युता । महती सच विध्रेशमर्चिव्वेष्र छभेन्षरः। इति माद्रपवशुङ्क- 

दर्पमच्वी । चतुर्था । कार्तिकशयुद्धचतु्यौ संबत्लर- 
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घ्रदीपे । आश्विने दष्णपश्चस्य चतुर्थ्या राधियोगतः । सृन्मयेऽ- 
वसितः पूज्यो राजा दशस्थः चखिया । दुगौ च तत्र संपूज्या 
स्बसोख्यविवृद्धये । इयं प्रदोपव्यापिनी ब्राह्या । इयमेव चतुर्थी 
करकाभिधा । सा च॑द्रोदयव्यापिनी श्राद्या \ उभय तद्वघाकछषाव- 

न नु § (4 1 

व्या्तो च परेति । कातिंकदुद्कचतुथ्यां तिथौ युगाह्वयायां 
नागचुरभा। तु इत्युदाहतवचनैनांगवतमुक्तं । त्र युगं मध्यंदिने 

यमेति स्कंदेन मध्ये पूजाविधरानात् मध्याह्नन्वापिनी 

पराह्या । पूरव्ेव मध्याहव्याप्तौ पूव अन्यथोत्तरत्यजुपदमेवोक्त । 
धि € ५. वरदचतुधौ । मागंरीषेशयुह्धचतुध्यांमारम्य वरद्चतुर्थी- 

५ र 1 पूः < 
चतसुक्तं स्कांद । त्र माद्विद्धा प्रशस्यत इति वचनात्पूव- 

५ [1 । । "ज । 

विद्धा ब्राह्या । माघद्युद्धचवु्या ठ दपुष्पेः सदारिवं । 
१ + ५ । ॐ 9९ + 

सपूञ्य यो हि नक्ताशी संप्राप्नोति श्ियं नर दति कमं ङंद- 
पुष्पैः शिवपूजोक्ता । ततर नक्ते ्रदोषन्यापिनीं ग्राह्या । तिथि- 

क . [4 चे सुपू 

तर्बे भविष्योत्तरे । चतुर्थी वरदा नाम तस्यां गौरी खपू- 
अ { [1 ५. 4 9. # [३ कि [० 

निता सौभाग्यं मंगर कुर्यात्पंचस्यां श्रीरपि स्वयमिति गौरी- 
पजोक्ता। तज पू्वविद्धा ह्या । अत्र दुंढिराजपूजोक्ता काछी- 
खंड-माघष्युञ्खचवुर्या तु नक्तबतपरायणाः । ये स्वां दुंढेऽचै- 
[का भ, ¢+ [+ त ५ 
यिष्यंति तेऽच्याः स्युर्सुर्ह्धिषां 1 विधाय वार्पिकीं यात्रां 
चतुर्थी प्राप्य तापसीं । शुह्छां श्धतिठान्वध्वा प्राश्नीयाह्ङका- 

न्ती 1 तां याचा नात्र यः कु्यन्नवेदयं तिरलङ्कैः । उपस- 
[9 न्द हंतव्यो मर्म “> प 
-गैसदखेस्तु स दंतव्यो ममाज्ञया । होम तिलाच्यद्रव्येण यः 
करिष्यति भक्तितः । तस्यां चतुर्थ्या मंक्ञस्तस्य मजः प्रसेत्स्य- 
(८ [3  । =, ॐ (~ ५०९ 
तीति । इत माघद्युङ्खचतुधा । ह साद्रा मावहयदपुराण- 

ह + [ [4 

भगारिका । यदा डुङ्कचतुर्या ठु वाये मोमस्य वै भवेत् । तदा 
सा सुखद ज्ञेया खुखा नामेति कीर्तिता । स्नानदानादिकं कर्म॑ 

भ |+ ५५अ (1 क्प 

सर्वैमक्षय्यमश्ुते इति । चतुध्या भरणीयोगः रानेश्वरदठिने 
> यख्य ५ > ५ दीवि (9 चैः [५ ४ 8. 
यदि । तदाभ्यच्यै यमं देवं मुच्यते सवैकिचविषेः दति । शाखः 
अमावास्या तु सोमेन सप्तमी भमाज्ुना सह । चतु्धौ भूमि- 

४ सोमपुते [भ £ भ युज्रेण ण चामी । चतसख्रस्तिथयस्त्वेताः सूयेग्रहणसं- 
[ऋष [+ ९.८१ (3 ७ ड € 

निभाः इति । इति पुख्पार्थचितामणो काटखंड चतुर्थीनिर्णयः । 
9 [बच | 

अथ पंचमी निणीयते } साच स्कदोपवुासातिरिक्तो- 
पवासे पूर्वविद्धा प्राह्या । तदाद हेमाद्रौ गाग्यः-ण्काद्शी 
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तथा वष्ठी अमावास्या चतुधिका । उपोप्याः परसंयुक्ता; पयः 

पूरेण संयुताः । पसः पेचम्याद्यः । तन्नैव स्काद-प्चमी 

तु तथा कार्या चवुर्थासंयुता विभो । इति । पाद्मद्वादकरी- 
कस्पयोः-पंचमी सचतर्थी च कायौ ष्या न संयुतेति । 
युगभूतानामिति निगमोऽपि । वैढीनसिग्-पंचमी ससमी 
चैव दशमी च ्रयोदसी । भरतिपन्नवमी चैव कर्तव्या संसुखी 

तिथि; 1 प्रतिपत्प॑चमी चैव उपोष्या पूर्व॑संयुता इति । सदन्- 
रल जाबाछिरपि-परतिपत्प॑चमी भूतसाविक्री वरपू्णिमा । 
नवमी चैव दशमी नोपोपष्याः परखंयुताः । ठृतीयेकादरी वष्ठी 
तथा चैवाण्मी तिथिः । वेधादधस्ताद्धन्युस्ता उपवासे तिथी 
-स्त्विमाः } दत्याभ्यामुत्तसानिपेधाच् । स्कंदोपवासे तूत्तय 1 तदुक्त 

कालादरयो ब्रह्मवैवर्ते निर्णयामते मदनरले स्कादि च- 
स्कंदोपवासे स्वकाय पंचमी परसंयुता । चिखुहतौ ठ पश्या 

स्यात्यया पूर्वयुतान््रयेति । पंचम्यामपि स्कंदोपवास उक्तो 

निर्णया्ते वाराहे-मापादे चुद्कषछठी ल तिथिः कोमा- 
रिकी स्ता । कुमारमर्चयेत्ततर पू्ै्ोपोष्य वै दिने इति । पचमी 
तु थकमव्या षष्ठया युक्ता तु नारदेति देमाद्रौ ब्रह्चेवर्तमप्ये- 
तद्िषयं । स्कंदोपवाखनागपूजाभिन्रदेवकाय त॒ दिनद्वये क्म 

काले तिथिसत्वे असत्वे वा पंचमी तु तथा कारयंद्यादिस्कद- 
दिवचनेः पूवैविद्धेव 1 नामुपूजायां तृ त्तरविद्धेव । भरावणे 
पंचमी शङ्खा स्ंभरोक्ता नागपेचमी । तां परिदयज्य पंचम्यश्च- 

तर्थीसददिता दिताः इति निणेयामरतमदनरल्नोदाहतसंग्रटवा- 
क्यात् 1 एतच्च नागपंचमीमाजोपरश्चणं तथेवाचारादिति अदन- 
रल्लोक्तः । पचमी वु मरकर्वव्या पथ्या युक्ता तु नारद् । इति वच- 
नाच्च । नन्वेवं शुङ्कपंचमी परविद्धा ङृष्णपचमी त ॒पू्वैवि- 
देति पचमीभ्रकरणस्थपंचमी चतुर्थीयुतोपोप्येत्ति उपवास- 
तिथिश्रकरणगतदहेमाद्वि वियोधः । एवं युगभूतानामिति वियोधात्पं- 
चमी पूवैविद्धा ग्राह्येति प्रतिक्ाय-प्रायः प्रातर्पोप्या हि 
तिथिर्दवफेप्छुभिरिव्येतद्विसोधमादांच्य-चतुर्थीसंयुता कार्य 
पंचमी परया नतु 1 दैवे कर्मणि पिव्यिच शुद्धपक्षे तथा- 
सिते । इति हेमाद्विणा अलिखितं हारीतवचनम्ुपन्यस्य अन्न 
[क $ [4 1 
-नी- हम ननृष्ग्कुष्ु पन्य न. वनु ‰ युर कु | भ~ क [क ~ क + क = 7 > (च न 



छपि । तन पूर्वाह्ने ज्योतिःशा्रप्रसिद्धतिथ्यभवेपि साकव्य- 
वचनभ्रतिपादिततिथिसत्वात् 1 अतः स्कंदोपवासे एव पंचमी 

परविद्धा अन्यत्र पू्ैविद्धेति माधवविरोधोपि । किच उपवासे 
£ 

[क 

सर्वापि पू्ैचिद्धा तदतिरिक्त दैवे शुद्कोत्तसा ष्णा पूर्वेति 
टेमाद्रेः । स्कादोपवासातिरिकसधदैवे शुद्ध पक्षेपि पूर्वेति माध- 
वश्य परस्परं विसेधोऽपि दुष्परि्टर इति चेन्न । स्मरत 
नि के (= क [; | 

कदविरोधे तु परित्यागो यथा भवेत्. । तथेव खोकिक वाक्यं 
स्छृतिवाधरे परित्यजेत् । इति वचनार्स्तिविरद्धं पुरुषवाक्यं न 

प्रमाणमिति हेमाद्विजाधवाभ्यामप्यन्यत्र सिद्धांतितत्वात् ॥ 

वित्िपवचनविषयपरिहारेगेव सामान्यवाक्यभ्रश्ततेः परविद्धेति 
7 ॥ पंचमीसा पंचल्ली 

देमाद्धि्ये शुद्धपश्षगतपंचमीसामान्यञ्रहणे श्रावणे 1 

य्केति स्ृतिसंग्रहविरोधात् । एवसुपवासे पंचस्याः सर्वस्याः 

पुवैविद्धाया अ्रहणे हेमा्यनुदाहतकालादर्शगद्ुदाद्यतस्कंदोपवन्ि 

स्वीकार्येति विद्ेषवचनविरोध्रात्, शङ्का. परविद्धेति देमाद्ि- 
4 [५ शयुद्कपचमीविरे #प € 

गर॑थस्यैव श्कपचमीविशेष पव तात्पर्यस्य युक्ततर्त्वेन देमादि- 

विरोधाभावात् स्कंदोपवासे परविद्धा अन्यत्र पूर्यविद्धेति 
माधवस्य नागपचमीविषयत्वे स्परतिसंग्रदवियोधात् तदति- 
[ कप # 

1. @० [3 

सिक्तप॑चम्यामेव तात्पर्यस्य युक्तत्वेन न माध्रवविसेध्ोऽपि । 
क क (= है. | के भप 

नन्वेवमपि युग्मवाक्यस्येव कर्मकारव्यातिशाख्विषयपरित्यागो 

युक्तः । संपूणंत्वाभिधानिनासोपितकर्मकाटीनतिथित्रहणस्य मुख्य 
€ [49 [कष [ क्वा 

क [ भ 

क्काटीनतिथिव्यासिसंमवे अन्याय्याश्रयणादिति देमाद्िणा 

सह हायतवचनाव्साकव्यवचनापादितपंचमीखस्वमादायेवाल- 

छानमिति माधवस्य विरोधो दुष्परिहर इति चेन्न 1 हारीतवच- 

नस्य प्रावल्यमभ्युपेत्य तथोक्तत्वेपि अत्र॒ तात्पयाभावात् । 
ह [ = + ०१ © निश्यीं 

अन्यथा क्मैकारुव्यासिशाखं सवभ्यः म्रवखाभरति यते । 
भ 

अ, € 4 + 

तदयु सारेणेव तिथिग्रीद्येति द्वितीयाप्रकरणस्थस्य, नचव॒ मतव्य 

परेऽहनि सल्यामपि मध्याहापसाह्णव्यासतो तत्परित्यागाय पूवे- 
[ व [क भिति ५ 7 [ अ 

विद्धात्वविधान मुख्यकसैकारव्याेः परित्यागायोगात्, 

अन्यथा मूषकभिया स्वगं दहतीति न्याय आपतेदिति ष्ठी- 

करण्यस्य च माधवस्य असंगत्यापत्तेरिति । वंच देमाद्विमा- 
धवयो्तात्प्यविषयीभूतार्थैक्यसिद्धौ न तयोः परस्परविरोधः । 

तच्लिद्धं॑दिनद्धये क्मकाटे पंचमीखत्वे असत्ये वा नागपू- 
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जायां स्कदोपवासे च पंचमी परविद्धा अन्यत्र पूवैविद्धेति । 
पतेन पंचमीविषयो टदेमाद्यक्तो निर्णयो न सम्यक्, माधवो 
क्तद एंतताप्ययुक्तेति देतनिणयो हेमाद्विमाधवतात्पयविषयी- 
भूता्थाज्ञाननिवंधनत्वादयुक्त एव । अतव पंचमीविषयं वि- 
रूढः वचनद्वयं शुङ्खकृष्णभेदेन व्यवस्थितमिति दहेमाद्विमोधवो- 
द्ाहृतदहारीतवचनविरुद्ध इत्यादिकाखतचविवेचनोक्तं॒ दूषणं 
निरस्तं देमाद्वितात्पयेविषयार्थाक्ञननिधधनत्वात्। इति पचमी- 

श्रीप्मी। सामान्यनिणेयः । हेमाद्रौ मविष्यत्पुराणे- 
य॒ङ्कायां माघपंचम्यां चेतरे सासि शुभानना । शीर्विष्णुलोकान्मा- 
युभ्यं संप्रा्ता केशवाक्ञया । तस्ात्तां पूजयेत्तन्न यस्तं लक्ष्मीने 
मुंचति 1 एषा श्नीपंचमी कायौ विष्णुलोकगतिप्रदेति । निणया- 
स्ते देवी एुराणे चेजमासतिथिध्रक्मे- पंचम्यां पूजयेन्नागा- 
ननताच्यान्महोरगान् । क्षीर सर्पिस्ठ नैवेयं देयं सर्वंसुखावह- 

नागप॑चमी। भिति, नागपूजोक्ता । हेमाद्रौ मविष्यत्पु 

राणे-श्रावणे मासि पंचम्यां शुद्धपक्षे नसधिष 1 दारस्यो- 
भयतो छेख्या गोमयेन विषोख्वणाः । पूजञयेद्धिधिवद्वीर द्धि 
ूर्वाकुरेः कुरोः । गंधपुप्पोपहररश्च ब्राह्यणानां च तर्पणे: । ये 
तस्यां पूजयतीद नागान. भक्तिपुरःसयाः । न तेषां सप॑तो 
वीर भयं भवति च कचित् । तथा भाद्रपद् मासि पंचम्यां 
श्रद्धयान्वितः । खमष्टेख्य नरो नागान् श्ुङ्करूप्णादिवणेकैः 
पूजयेद्धंधपुष्येश्च सपिग्णुरुपायसैः । तस्य तुष्टिं प्रयालयाद्ु 
पलगास्तक्चकादयः 1 आ सत्तमाक्छरुरात्तस्य न भयं सपैतो भवेत्। 
युष्या भाद्रपदे धरोक्ता पचमी नागपचमी । इति नागपूजोक्ता 1 
तञ्च उन्तरविद्धाया अलामे प्व पूर्वा, तद्धाभे तृत्तरेव ॥ 

पिक्वमी । जाद्रह्ुद्छपचसी कषिपेचमी नाम । तत्र ब्र- 
पुरा णे-नमस्ये शुद्धपक्षे त॒ यदा भवति पंचमी । नदयादिके तदा 
स्नात्वा कृत्वा नियममेव च । ब्राह्मणी क्षत्रिया वेशया दद्रा चापि 

व रानने। त्वा नैमित्तिकं कर्मं गत्वा निजग्रदै पुनः । वें सम्यक् 
परकरुर्बीत गोमयेनोपेपितां ! रगवह्ठीसमायुक्तां नानापुष्पोपशो- 
भिवां। तच सप्तषीन्दिव्यान्भक्तियुक्ता पपूजयेत् । गंधेश्च विविधैः 
पुष्पेधूपदीपेः खशोभनेः । ततो नेवेधे संपन्नमष्यं दय च्छुभैः 
फडः 1 जच्पेमंच; । कदयपोऽजिर्थर्द्वाजो विश्वाभिन्रोऽथ 
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गौतमः 1 जमद्िर्वसिष्श्च सतैते ऋषयः स्ताः । गृहीत्वा 

भया दत्तं तुष्टा भवत स्वद् । इति । पवं पूजां विनिथव्यं छऋषी- 

न्ध्यात्वा समाहिता । अकृ्पृथ्वीसंजातशाकादारं प्रकल्पयेत् । 

आदौ मध्ये तथा चति कु्यादुद्यापनं बुधः । इत्यादिना ऋषिपं- 

चमीवतमुक्तं । त्र-पूनावतेषु सवषु सभ्याहव्यापिनी तिथिरिति 

माधवोद्ाहतवचनान्मुष्यदैवल्यत्वाच्च मभ्याहव्यापिनी पंचमी 

आर्या । तन्न परदिने एव मभ्याहव्याप्तौ पस । दिनद्वये तच्छ 

अव्यास्तौ च पूवैव । निणैयाशते नविष्यो्तरे-तथा 
चश्वयुज्ञे मासि पंचम्यां कुरनद्न । रत्वा कुद्रमयं नाग- 

मिद्धाण्या सड पूजयेत् । धुतोदकाभ्यां पयसा स्नापयित्वा विशां 

पते । गोधूमः पयसा सिक्तर्ध्यश्च विविधैस्तथा । प्रूजयेत्छुर- 

दादर तस्य शेषादयो चप । नागाः भीता भवंतीह सांतिमा- 

नोति वै विभो । इति । अजर परविद्धाया अलाभे पव पूव । तल्लाभ 

तृत्तेरे्व । आण्विनशयुद्कपचम्याषपेगटलितात्रतणुक्त 
उपांगरूलितात्रतं । स्कांद } दयुङ्कपक्चस्य पंचस्यामिषे मासि च- 

रेस । गिते संध्ययोस्त्याञ्यं दिनशो क्षये तथा । निव॑- 

ल्याचद्यक्त कर्म श्युची रागविवजितः 1 चत्वारिंशत्तथा चाष्टौ 

कट्पितःनि विधानतः । दंतकाष्ठन्युपादाय तडागं वा नदीं 

ब्रजेत् 1 दंतधावनपूर्वाणि मज्ञनानि समाचरेत् । आयुर्वै 

यशो वचः श्रजाः पद्युवसूनि च । ब्रह्म पक्षं च मेधां च स्वनो 

देहि वनस्पते । सुखदुर्गधिनाशाय दन्तानां च विद्युद्ये 

छरीवनाय च गात्राणां कुर्वेऽदं दंतधावनं । इति दंतध्ावनमंच्ः । 

ततो यथाविधि खात्वा श्वासा गं जेत् । शुचौ देशे 

मंडपिकां कृत्वा चातिमनोदरां ! सौवण प्रतिमां छत्वा स्था- 

पिता त्न पूजयेत् । अथ दूर्वोकुरान्लाप्रंधत्वासिदात्तथा्टमिः । 

अधिकान् दस्त आदाय मं्मेतं जयेष्रुधः । बहभररोहा सततम- 

शता हरिता कता । यथेयं ललिते मातस्तथा मे स्युभनो- 

रथाः ! इति दुबौपूजामेबः ! इत्युक्त्वा पूजयेदेवीमेवमेवंविधां 

सधीः 1 चत्वारिशतिकृत्वस्त॒ अष्टकृत्वः समाचरेत् । ततो 

वाणकमादाय विश्या चरकादिकं । पठ्यमानेन मंत्रेण आचा- 

यौय निवेदयेत् 1 मंतरश्च 1 उपांगलकितादेव्या चतसंपूणंदेतवे । 

१ रदानां च. 



वाणकं द्विजवयौय सहिरण्यं ददाम्य । ततः कथां समाकर्णय 
याणकान्नस्य संख्यया ! स्वयमदयात्तदेवान्नं वाग्यतः सह वां धवैः । 
राघ्रौ जागरणं कुर्याद्वीतन्रलयादिर्मेगलेः । पमति पूजयेदेवीं ततः 
कुयौद्धिस्जनं । सवाहना राक्तियुता वरदा पूजिता मया । 
मतर्मामयुग्द्याद्य गम्यतां निजमंदिरं । ताम्चौ गुरषे दयालिश्षि 
वा स्यादिसजैनं । वतमेवं तु यः कुयौत्छुतवान्धनवान्भवेत् । 
विद्यावान. रोगनिुक्तः खुली गोमांश्च जायते । अवैधभ्यं च 
कमते खी कन्या बरमुत्तमं । विज्ञयं पुष्टिमायुष्यं यश्चान्यद्पिं 
वांच्छितमिति । असिद्युपांगकलिताचते ! तां परित्यज्य पंचस्यश्च- 
वर्थीसखदिता हिता इति संद्रहवाक्यात् युगभूतानामिति निगमच्ि 
पूर्वविद्धा ग्राह्या, तदलाभे तृत्तरेवेति । हेमाद्रौ स्कादि-गङ्षा 
मा्मदिरे पुण्या श्रावणे या च पंचमी । स्नानद्नैवहुफला नाग- 
लोकथदायिनी । काराटे-माधशुद्कचतुध्यौ तु वरामाराध्य च 
धियं ! पंचम्यां कुदक्कसुमेः पूजा कार्या समद्धये' । इति । अनैव 

वतोत्वः। वस्ंलोत्सवारंभ उक्तो निणेयामूते पुरा- 
णसखसुचये-माघमासे उपशनेष्ठ शङ्कायां पंचमीतिथौ 1 रति. 
कामो तु संपूज्य कसैव्यः सुमहोत्सवः । दानानि च प्रदेयानि 
तेन तुष्यति माधवः 1 इति । अघ्नोत्तरदिन एव पूर्वाहव्याप्तौ 
उत्तरा, अन्यदा तु पूर्वैवेति । इति पुख्यार्थयितामणौ काठखंडे 
पंचमीनिणैयः ॥ 

अथ षष्टी निर्णीयते } सा च स्करंदव्तातिरिक्ते सप्तमी- 
विद्धा ग्राह्या 1 तदुक्तं षण्सुन्योरिति युग्मवाक्ये । हेमाद्रौ 
स्कादे-नागविद्धा न क्तैव्या षष्ठी चैव कदाचन । सप्तमी- 
संयुता कायौ पष्ठी धरमांथैचितकेः । ब्रह्मवैवर्ते-नहि पष्ठी ना- 
गविद्धा कर्तव्या हि कदाचन । नागविद्धा तुया षष्ठी कृता 
पुण्यक्षया भवेत् । स्तस्या सह कर्तव्या महापुण्यफटप्रदेति । 
तत्रैव निगसः-नागविद्धा तुया पश्ठी स्द्रविद्धो दिवाकरः । 
कामविद्धो भवेद्विष्णुर् ग्राह्यास्ते तु वासराः । नागः पचमी ! 
ख्द्रोऽघ्मी । दिवाकरः सप्तमी । कामस्रयोदरी । विष्णुद्रादशी ! 
द्वितीया प॑चमीवेधादरामी चेव्यनेनापि पूर्वैविद्धानिषेधात् । 
विष्णुधर्मो्तरे-रकाददयणमी पष्ठी पौर्णमासी चतुदैशी 1 

१ 'गीतवायादि २ वरमाराध्य. 
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च या षष्ठी शिवविद्धा च सपमी । दद्यभ्येकादशीविद्धा नो 
पोप्याः स्युः कथंचन । इति रि वहरस्यसतौरपुराणवच- 

यतते, नाच्च । स्दव्रते ठत पूर्वविद्धा ग्राह्या । तद्द 
वसिष्टः-कृप्णाष्टमी स्कदषष्ठी रिवराधिश्चतुर्दशी । पताः 
धूवयुताः कार्यास्तिथ्यते पारणं भवेत् । इति । यत्त-नागो दाद् - 
्नाडीभिर्दिक्यचदशमिस्तथा । भूतोऽटादरनाडीभिदूषयव्युत्तरां 
तिथि । इति वचनं नैतस्य स्कदबरतविषयत्वं । त्र पूर्विद्धाया 
एव विधानात् । नाप्युत्तरविद्धायामनुष्ठेयस्कंदव्रतातिसिक्तबत- 
विषयत्वम् । पर्वदिने षण्मुहतपरिमितपचस्यां सत्यां मुहूतैच्रया- 
धिकक्षयाभावेन द्वितीयदिने सुहतै्रयपरिमितषष्या अवद्यं 
मवे-एकादरी वृतीया च षष्ठी चैव अयोदशी । पृवविद्धा वु 
कतैव्या यदि न स्यात्परेऽटनि । इति माधवोदाहतवसिष्टव- 
चनस्य निर्विषयत्वापत्तेः । किंतु एकमभकरते दिनद्वये मध्याहे 
पण्यादितिथिसत्वेऽसत्वे वा गोणकासत्वेन पूर्वत्र प्रसक्ताव- 
नेन पूवौ निषिध्यते । अतएव दिनद्वयेऽपि कम॑काटव्यापित्ति- 
थिसखभवे इदं द एव्युपचासादिविपयता नास्य युक्तेति दहे- 
माद्भिः संगच्छते । यत्तृ-यदि उत्तरविद्धा नं रभ्यते तदा 

बतांतसयण्यपि स्कंदवतवत्पू्ैविद्धायामलुष्ठेयानि-एकादसीतृती- 
येति वसिषएटवचनादित्युक्त्वा नागवेधः षण्मुहर्तादकः-नागो 
द्ाददानाडीभिरिति वचनादिति माधवाचार्येरुक्तं तदेकभक्ता- 
भिभयेणेव नेयं । अन्यथा तदुद्ाहतवसिषएटवचनदहेमाद्विविसेधा- 
पत्तेः सप्तमीविद्धाया अखये तु स्कंद्चतातिरिक्तवतान्यपि बसि- 
छवचनात्पूवैविद्धायामेव कतंव्यानि । इति षष्ठीसमान्यनिणंयः । 
हेमाद्रो ब्रह्यपुराणे-जातः स्कदश्च पथ्यां तु शङ्कायां चेच- 
नामनि । सेनापवयेऽभिषिक्तश्च देवानाँ ब्रह्मणा स्वयं । जित्ां- 
स्तारकं दैत्यं कचं राक्स्या बिमेद् सः । तस्सात्सवैच्र विधिना 

सखंदपूना ¦ स्कंद माद्येः सुगंधिभिः) दीपालकारवसखान्नङ्ककटे 
पूर्य एव षि । सकुश्चुटक्रीडनकेधैटाचामस्दपेणेः 1 इति स्कद्- 

पूजो । निणयामृते वाराहे-आषादे शुङ्खष्टी ठ 
तिथिः कोमारिकी स्ता । छुमारमचयेत्तत्र पूर्व्नोपोप्य वे 
दिने । इति । हेमाद्रौ भविष्यत्पुराणे-येयं माद्रपदे मासि 
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चष्ठी तु भर्तश्रभ । स्नानदानादिकं स्ैमस्यामक्षय्य॑मश्चुते । 
चष्ठ्यां फरादरानो राजन्विदोषात्कातिके चप । कृष्णद्युञ्का 
नियतो ब्रह्मचारी समाहितः । षशयां फखारानो यस्तु नक्ता- 
हारो भविष्यति । इद चामुत्र सोऽस्यथै खमते ख्यातिसुत्तमां । 
राज्यच्युतो विदोषेण स्वराज्यं लमतेऽचिरात् । योऽस्यां पदयति 
गांगेयं दश्चिणापथवासिनं । ब्रह्मदत्यादिपावैष्ठ मुच्यते नात्र 
संायः 1 तस्यां षष्ठयां सदा पद्येत्कार्तिकेयं सदेव हि । जिः- 
छत्वा दक्चिणामाशां गत्वा यः धरद्धयान्वितः । पूजयेदेवदेवे 
स गच्छेच्छांतिमेदिरं । इति चिःकृत्वा दक्षिणामादां गववेत्युक्ते- 
िध्योत्तरतो गच्छतामेतत्फलमिति हेमाद्रिः । तत्र स्क॑दवते 
सर्वर पूर्यविद्धा ग्राह्या । शधि माद्रपदे षष्ठयां सानं भार्करपूजनं । 

कपिलाष्टी । प्रारानं पंचगव्यस्य अश्वमेधफलपद्मिति मा. 

सकरपूजोक्ता। तत्र पौ्वीहिकी प्राहया । निणैयाष्रते वाराहे- 
नमस्ये छृष्णपसे था शेटिणी पातभूखुतेः 1 युक्ता षष्ठी पुरा- 
णज्ञैः कपिकरा परिकीर्तिता । बतोपवासनियमेर्भास्करं तत्र 
पूजयेत् 1 कपिखां च द्विजाग्याय दत्वा कतुफलं कभेत् । पुरा- 
णसश्चचये-माद्रे मासि सिते पक्षे भानो चेव करे स्थिते । 
पाते कुजे च रोहिण्यां सा षष्टी कपिला मवेत् । सूयैस्य दस्त- 
स्थितत्वं सति संभवे प्रारास्त्यातिरायसंपाद्कं । अत श्यं पूर्वौ 
परा वा योगवक्षेन न्राह्या । तदद्धाद्रपदे मासि ष्या पक्षे 
सितेतरे ! च॑द्रष्ठीत्रतं कुर्यात्पूर्वैवेधः प्रशस्यते ! चद्रोदये यदा 
षष्ठी पूरवे घा परेऽहनि । च॑द्रष्टयसिते पक्षे सेवोपोष्या प्रय- 

कार्तिकपषटी । लतः । इति । इति माद्रपदषण्ठी । कार्तिकष- 
छरीकरटयं मात्स्ये दधिका शङ्कषष्ठी भौमवरेप्युपस्थिते । 
महाषष्ठीति सा घोक्ता सर्वपापहरा तिथिः । तस्यां स्वपिति वै 
वद्धिः पूर्व्ोपोष्य वै दिने । षष्ठयां वहि समभ्यच्य कुर्यादहि- 
महोत्सवं । इति । अन्न षण्मुन्योरिति कचनादुत्तरा च्राह्या । 

मरवा । माभेरीषेद्ुद्धषष्ठीकलं मदनरत्ने भ- 
विष्योत्तरे-येयं मारीरिरे मासि षष्टी भरतसत्तम । पुण्या 
पापदरा धन्या शिवा दांता गुहभ्रिया । निहत्य तारकं षष्ठयां 
शृदस्तारकराजवत् । रराज तेन दयिता तारकेयस्य सा तिथिः। 



-खरानद्ानादिकं कमे तस्यामक्चय्यसुच्यते । येऽव्यां पद्यंति 
-गागेयं दक्षिणादासमाधितं । ब्रह्मदस्यादिपापेस्ते मुच्यंते नाज 
संद्ययः । तश्चादस्यां सोपवासः कुमारं स्वणसंभवं । श्त्यादिना 
स्कंदपूजाद्युक्तं । तच्च पूर्वविद्धा ग्राह्या छृष्णाएटमी स्कदषष्टीति 
वचनात् । षष्ट्यां पूजां गुहस्य चेति वचनेन सर्वास्वपि षष्टीपषु 
स्कंदपूजोक्ता, तत्रापि पूर्विद्धा भरा्येति । ईति काठखंडे 
-षष्ठीनिणयः । 
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अथ सपमी निर्णीयते ॥ सा च पक्षद्वयेऽपि सर्वषू- 

यवासादिषु पूर्ैविद्धेव॒षण्मुल्योरिति युग्मवाच्यात् । हे- 
माद्रौ स्कांदे च-पथ्या युता सप्तमी तु कर्तव्या तात स- 
वंदा । षष्ठी च सप्तमी यत्र तच सक्निहितो रविः । अदिष्य- 
त्पुराणब्रह्यपुराणथोः-ष््टी च सप्तमी तात अन्योन्यं तु 
समाधिते । पू्ैविद्धा द्विजश्रेष्ठ कर्ैव्या सप्तमीतिथिः । चैटी- 
नसिः-पंचमी सत्तमी चेव दशमी च योदरी । परतिपन्नवमी 
चैव कतैव्या संसुली तिथिः । उत्तरविद्धाप्रतिषेधः स्कांद 
पथ्येकावृर्यमावास्या पूवैविद्धा तथामी । सत्तसी परविद्धा 
च नोपोप्यं तिथिपचकं । इति । तत्र संनिहितो रविरित्यनेन 
सू्ंत्रते व पू्वविद्धेति शंका न कायौ । तदुक्तं ब्रह्मलैवर्ते 
भाधवे-सप्तमी नाण्मीयुक्ता न स्तस्या युताटमी । सवेषु बत- 
क्रस्पेषु अष्टमी परतः श्चुमा । इति । यदा पूर्वदिनेऽस्तमयपर्येता 
पष्ठी द्वितीयदिने श्षयवश्याद् पराज्ञांतपयेता सप्तमी तदा पूर्वैवि- 
दाया अभावादुत्तरविद्धायाः अतिपेधात् कुजाचुष्ठानमिति 
-चेत् । नागविद्धा तुया षष्ठी दृदम्येकादश्ची तथा| भूतवि- 
-द्ाप्यमावास्या निष्फङं स्यात्तिथित्रयं । नागविद्धा तु या षष्ठी 
सप्तम्या च तथाघ्रमी । भूतविद्धाप्यमावास्या न ्राह्या सुनिपु- 
गवैः । नागविद्धा तु या पष्ठी भादुविद्धो महेश्वरः । चतुदैदी 
कामविद्धा तिखस्ता मलिनाः स्सरताः । एतानि वचनानि 
ूर्वविद्धानिवेधमुखेन परबिद्धापूज्यतापराणीति काटादद्य- 
सिद्धांतात् । पूर्वविद्धा न कर्तव्या ठृतीया षष्यपि द्विज । 
अष्म्येकादशशषी भूता धर्मकामार्थमोश्चिभिः । तत्रैकाददयादयः 
परविद्धा उपोष्याः भतीयेते इति वबिद्धाधिका समद्वादशिका- 
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निेश्रसुखेन पूविद्धाभ्राश्र्त्यवोधकत्वेन पूरवैविद्धाया अभावे उ- 
तरविद्धानियेधकत्वाभावात् तिथ्यंतरप्रारस्त्यवोधकत्वमेव युक्त । 
अन्यथा पूञ्यतिथिप्रकर्णे पाडस्याखामंजस्यापत्तेः । तच प्ररा- 
स्तपूज्यतिश्यखामि पूञ्यतिययवेवाव॒ण्ानस्य 1 एकाद्री वतीया 
च पटी चेव्. चयोदशरी । पू्वविद्धा तु कर्तव्या यदि न स्या- 
त्परेष्डनि ! इत्यादिषु दष्व्वादटमीविद्धायामेव सप्तम्यामनुष्टानं 
कर्तव्यं । इति सक्तमीसामान्यनिर्णयः । चेच्रह्यु्कसक्तम्यां । 
भास्करस्य तु सत्तम्यां पूजां दमनकादिभिः । छृत्वा प्राघ्ोतिः 

य्पूना । मोगादीन्विगतारिवैहातपाः । इति देवीपुराणे सूये- 

पूजोक्ता । निर्णयास्धते चह्यपुराणे-माषादशु्ृसम्यां 
विवस्वान्नाम मास्करः 1 जातः सर्वासु तस्मात्तं तनोपोष्य 
यजेत्छदा । रथचक्राङृतौ रम्ये मंडले सर्वकामद् । भमध्येर्मा- 
व्यैस्तथा पेयैः वुष्पैधुपविटेपतेः । इति सूर्यपूजोक्ता । हेमाद्रौ 
भविष्यत्पुराणे-मासि भाद्रषदे युद्धा सप्तमी या गणाधिप । 
अपराजितेति विख्याता सहापातकनारिली । या तु मगैरिरे 

` मासि शु्कपक्षे तु सक्षमी । नदा सा कथिता वीर सर्बान॑द- 
करी दुमा । खानदानादिकं कमै अस्यामक्चषय्यस्ुच्यते । नंदा 
मागैरिरे श्युद्ा सक्तम्यानंददायिनी । जयंती नाम सा प्रोक्ता 
पुण्या पापहरा स्ता । निणेयारते ब्रह्मपुराणे-यद्िष्णोद 
क्षिणं नेत्रं तदेवाङृतिमत्पुनः । अदितेः करयपाज्ञातो भिघ्रो 
नाम दिवाकरः । सक्तम्यां तेन खा ख्याता ठोकेऽसिभम्मि्रस- 
षमी । पण्यां च स्नपनं कार्यं तस्मे मित्राय मानवे । त्ोपवासः 
कर्तव्यो सक्ष्याण्यथ कलानि च । रात्रो जागरणं कार्य गीतय 
स्यपुरःसर । सघम्यां यपनं कार्यः ततः स्नात्वा यजेद्रचि । 
नानाङ्कखुमसंभारेमश्यैः पिष्टमयेः श्मः । मधुना च प्रभूतेन 
होमजाप्यसमाधिभिः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादीनानाथां श्च मान- 
वान् । अष्रम्यां संविभोज्याश्च तथां नटकनतैकाः । दिनद्रये च 
रथम । मोक्तव्यं पिष्ठमन्नं मधुष्ुतम् । इति । माधञ्यु्कसपमी 

रथसप्तमी मन्वादिश्च । तदुक्त हेमाद्रौ मा्स्ये-यस्यां 
मन्वंतरस्यादो रथारूढो दिवाकरः । म(घमासस्य सत्यां सा 
तस्माद्रथसप्तमी । तैव विष्णुः-सूर्थ्रहणतुल्या तु शुद्धा 



माघस्य सक्षमी । अद्णोद्यवेखायां तस्यां स्नानं महाफठं । 
तथा । माघमासद्य स्तस्यान्ुदयत्येव भास्करे । विधिवत्तत्र 
च खानं महापातकनाशनं ! माधमाससिते पक्षे सप्तमी कोरि- 
-भास्कसा । कर्यात्लानारव्यदानाभ्यामायुरारोग्यस्पदः । अध्य- 

दानभ॑न्नश्च । यद्यजन्मङृतं पापं मया जन्मखु सत्तु । तन्मे 

शोगं च रोकं च माकरी दतु स्मीति । हेमाद्रौ मावेष्य- 
त्पुराणे-शचङ्कपक्षस्य सप्तम्यां रविवार भवेद्यदि . । सप्तमी 
विजया नाम तच दत्तं महाफलं । शुद्कपक्षे ठ सत्तभ्यां नक्षत्रं 
खबितुभैवेत् ! आये पदे त॒ देवेद्र तदा सला .सद्रतां वजेत 

स्नपनं तजन देवस्य घतेन कथितं वुधेः । इव्येपा कथिता वीर 
भद्धा नामेति सक्षम 1 यामुपोष्य नरो भीरं ब्रह्मलोकमवाघ्ुयात् | 
सवितुर्नक्ष्ं हस्तः । तथा । शुङ्कपक्चे ठत सप्तम्यां यच्च त 

करो भवेत् । तस्मात्सा खुमहापुण्या सप्तमी पापनाशिनी । 
तस्यां संपूञ्य देवेशं चित्रभाु दिवाकरं 1 सत्तजन्मङृतात्पा- 

परान्मुच्यते चाच संदायः । यथ्चोपवासं कुरुते तस्यां नियतमा- 

नसः । सर्वपापविचुद्ात्मा सूयैटोके महीयते । शद्पश्चे ठ 

सप्तम्यां यद्ा संमते रविः । मदहाजया तदा स्याद्धि सत्तमी 
भास्करपिया । स्नानं दानं तथा होमः पितृदेवादिप्रूजन । 

ख्य कोटिगुणं भ्त भास्करस्य वचो यथा । दैमाद्राौ आा- 
दिलपुराणे-रेवती रविसंयुक्ता सत्तमी स्यान्मदाफला । रेवती 

यत्र सप्तम्यामादिव्यदिवसे भवेत् । अशोकेरचैये दगामरोक- 

कठिकां पिबेदिति 1 अच्नोपवासे सक्तमी पूर्वविद्धाखाभे पू्विद्धा 

ग्राह्या अलाभे तत्तया । पूजादौ दिनद्वये कर्मकाखव्यापो पूवां 

उनत्तरदिने एव तच्याप्तावुत्तरात। निणेयासते-सं षष्ठीसक्षमीयोगे 

चारश्ेदेद्युमालिनः । पद्यको नाम योगोऽयं सटखाके्रहेः समः 

इति । देमाद्रौ मविष्यत्पुराणे-षध्वासुपोपष्य यः सम्यक् 
सभ्या सूर्यमर्चयेत् । रोगमुक्तो वित्तवांस्ठ॒॒संप्रा्नोतीष्ितं 

फलं । इति सर्वसत्तभ्यां सूये पूजोक्ता 1 तज दिनद्धये कभकाक- 

व्याप पूर्वा अन्यथोत्तरेति । इति कारखंडे सप्तमीनिणयः । 

अथाषमी निर्णीयते । सा चोपवासातिरिक्तवतदौ शु 
्धोत्तरा ष्णा पूवा ! तदुक्तं निगमे-ग॒ङ्कपक्षेऽषटमी चव शुद्च- 

ष्देवेश्च", २ “खर्गलोके, ३ षष्टीसक्ठमी संयोगे. 
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यक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न कर्वव्या कर्तव्या परसंयुता । उप 
वासादिकार्येषु ह्येष धर्मः सनातनः । इष्णपक्षेऽद्रमी चैः 
हृष्णपद्मे चतुर्ददी । पू्ेविद्धैव कर्तव्या परविद्धा न कुजचित् 
उपवासादिकार्येष देष धमः सनातनः । इति ! यानि तु-सघर्भ 
मा्मीयुक्त स्तस्थापि सहाचमी ! सर्वेषु वतकव्पेषु अर्म 
परतः शुभा । अष्टमी नवमीमिध्रा कर्वैव्या भूतिमिच्छता ` 
सप्तमीक्षयुता चैव न करतैव्या शिखिध्वज । इव्यादिन्रह्यवैदवते 
स्कदादिवचनानि तानि श्ुङ्काष्टमीविषयाणि । छृष्णाविचयत्वे 
कृष्णपक्षेति निगमविरोधापत्तेः ! हि वशक्तिमदोत्सवे तु पश्च 
दयेऽप्युत्तरेव । तदुक्तं वद्मपुराणे-अष्टमी नवमीविद्धा नः 
वम्या चाष्टमी युता । अधैनारीश्वरपराया उमामाहेभ्वरी तिथिः । 
अष्मीनवमीयुग्मे मदोत्साहे महोत्सवः । शिवरशक्त्योः रिवः 
क्षे पक्षयोरूभयोरपि । इति । मदायुत्साद्ये यस्मादिति बहू- 
वीहिः । अष्टमीनवमीयुग्मस्य विशेचणमिदं, शिवक्षेत्रे इत्यपि । 
तथाच मदोत्सवकारके इत्यर्थः । चतुर्दशीमुपोषति रिवमक्ता 
नराधिप । अपरे त्वष्टमीं संत; शिवभक्तिसमाथयाः । इत्यादि 
भार्कडेयादिवाक्यविदहितदोबोपवासातिरिक्तोपवासे तु पक्चद्ये- 
ऽप्युत्तेरव-उपवासे सप्तमी तु वेधाद्ध॑त्युत्तरं दिनम् । पक्च- 
योरुभयोरेष उपवासविधिः स्मरत इति, पूर्वविद्धा न कर्तव्या 
धथ्यकाद्र्यथाष्रमी । एकादशीं तु ऊर्बीत क्षीयते दादी य- 
दीति, षष्येकाद्द्यवामास्या पूवेविद्धा तथाष्टमी 1 पूर्णिमा पर- 
विद्धा च नोपोष्यं चैव पंचकमिति देमाद्युदाहतश्रद्रवसि- 
श्टनारदीयपुराणच्छष्यश्ुगपद्यपुराणादिवचनेः स्तमीविः 
द्धानिषेधात्। दकद्दय्टमी षष्ठी उये पक्षे चतुदैश्ी । अमावास्या 
तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः । इव्यदिभि्हेमाद्यदाह- 
तपद्यपुराणविष्णुधर्मोत्तरादिभि्व॑ुरंधरयोरिति युग्मवा- 
क्येन चोत्तरस्या एव विधानात् । नचेवं शुङ्कपक्षे ऽष्रमीतिं 

वाक्ये शुङ्कपक्षे इत्यस्योपादानं व्यर्थमिति शक्यं । उपवासादी- 
स्यत्रादिपद्ग्राद्यवतादो कष्णपश्षव्याचरत्तये तस्यावदयकत्वात्। न- 
चवमपि कृष्णपक्षेऽमीति पूवेविद्धाविधायकनिगमवाक्ये उप. 
वासादिकारयंष्वित्यत्ोपवासच्रहणाक्कृष्णपक्षे विकल्प एव युक्त 
इति दांक्यं । उपवासादिसकटवबतविपयकनिगमवाक्यात् । 
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उपवासमात्रविषयकनार्दीयादिवाक्यानां विरोषवचनत्वैन तद्- 
यवाद्कत्वस्यैव युक्तत्वात् । नचेवं पूर्वविद्धाविधायके निगमे 
उपवासथरहृणवेयथ्यौपत्तिः । रुद्रवतेषु सवेषु कर्तव्या संमुखी 
तिथिः । अन्येषु बतकल्पेषु यथोदिष्टामुपावसेत् । इत्यनेनैकवा- 
क्यतया ख्द्रौपवासविषयत्वसंभवेन वेयर्थ्याभावात् । नन्वेव- 
मपि उत्तराधिधायकवाक्यानि शयुद्कपक्षेऽष्टमीति निगमैकवाक्य- 
तया श्ुङ्कपक्षविषयाणि, पूवविद्धाविधायकानि तु कष्णपक्षेऽ- 
शमीति निगमाजुसारात्छृप्णपक्षविषयाणीति सिद्धांतयद्यां 
हभादविमाधवाभ्यां सदह विसेधो दुर्वार इति चेन्न । अषएमी- 
निरणयभकरणे हेश्नाद्विणैवसुक्तत्वेपि उपवासतिथिनिर्णयभ्रक- 
रणे अष्मी तु पक्षद्वयेपि परयुतेव । उपवासे सप्तमी तु वेधा- 
छत्युत्तरं दिनं । पक्षयोरुभयोरेष उपवासविधिः स्खतः । इति 
चचनात् । कृष्णपक्षेऽषटमी चेव छप्णपक्षे चतुर्दशी । पूवैविद्धा 
त कर्तव्या परविद्धा न छकुधचित् । उपवासादिकार्येषु ह्येष धमः 
सनातनः । इति वचनं तु श्द्रबरतविपयं, स्द्रबतेषु सर्वेष्वितिव- 
वचनात् , उपवासे पक्चद्यगताया अपि उत्तरस्या एव सिद्धाति- 
तत्वात् । अष्टमीग्रकरणस्थो दे लाद्विर्पवासभिन्न्रतविषय 
इति तद्धिरोधामावात् । उपवास्रकरणस्यहेमाद्यविरोधाय 
माघवस्याप्युपवासतिरिक्तवतेऽषएमीनिणये ध्व तात्पयंणः 
तद्धिसोधस्याप्यभावात् । नचोपवासभरकरणस्यहेमाद्विग्रथोप- 
मदौथमेव आाध्वेभवृत्तिरिति शक्ष्यं । उपवासे सप्तमी ठु 
वेधाद्ध्युत्तरं दिन । पक्षयोरुमयोरेष उपवास्विधिः र्गतः । 
इत्यादिवाक्यविरोधापत्तेः । नच यथाश्रुताथं माधवप्रंधश्रामाण्य- 
निर्वाहं नारदीयादिवाक्यान्यनादतव्यानीति वाच्यं । स्ते 
देदविरोधे तु परित्यागो यथा मवेत् । तथेव लोकिकं वाक्यं 
रूखतिवाधे परित्यजेत् । इति वैजवापवाक्येनेव वचनवलावरव्य- 
वस्थेति हेमाद्विणा माधवेन च सिद्धांतितत्वात् । वचनवियेधे 
माधवच्रंथस्येव व्याज्यत्वापत्तेः । तस्माद्वचनाविरोधेनैव माधव- 
तात्पय॑कद्पनस्येवोचितत्वात् न तद्धिरोधसंभावनेति । अतप्वो- 
पवासे तु पक्चद्ययेऽप्यष्टमी परयुतेव ब्राह्या । उपवासे सप्तमी 
त्विति नारदीयवचनेन पक्षद्वयेऽपि सप्तमीविद्धानिंषेधात् , 
एकादद्यष्ठमी षष्ठीति वचनाच्वेति मद्नरलः संगच्छते । यत्तु 
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कालतस्विवेचने अस्या नवमीविद्धेति पादे यः परूजोपरता- 
सादिरुत्सवः पश्चद्धयगतायामध्स्यां नव्यां वा विहितः स 
नवमीयुतायां अष्टम्यामण्टमीयुतायां च नवम्यां कर्तव्य इयेताव- 
द्विवश्चि्॑मिति उपवाखपस्त्वं सवविधायकपाद्मस्योत्परेशष्य 
उपवासे सं्मीति नारदीयवयनं क्तिवराक्तिप्रीवयर्थोपवासवि- 
पयसेव; नतु कृष्णाप्रभ्या उपवास सामान्यवचनपरापतं पूवेवि- 

त्वभपोद्य पक्षद्रयेऽप्युत्ताग्राद्यत्वं प्रतिपादयतीति युक्तं । 
कृष्णाएम्याः पूवविद्धत्वप्रतिपादकनिगमवाश्ये आदत्योपवास- 
ग्रहणात् । नचैतस्य खश्द्रवतेष्विति वचनवराद्रद्रोपवासविषय- 
स्वेनोपसंहारो युक्तः । उपवासादिकरयेषु पष धर्मः सनातनः । 
इति सवंविपयत्वस्य स्पष्टत्वात् । ख्द्रघ्रतेष्विल्यस्य रुद्रवतमात्र- 
विपयत्वेनोपवास्रमाच्चविषयत्वामावात् ! खमानविषयत्वाभावा- 
दिति देमाद्रिमदनर्लादिसिद्धाते दूषणोत्परक्षणं कृतं तददयेतायु- 
चितं । तथाहि यन्महोत्सवश्चब्दस्योपवासपरत्वकद्पनं तत्- 
तिध्यंते चोत्सवति वा वती कुर्वीत पारणं ! दति वाक्ये उत्वः 
प्रातस्तनदेवपृज्ेति ञाघधवमदनरल्लादिविरोधात् । अर्म्या 
पूज्यते रुद्रो नवम्यां शक्तिरच्यैते । दयोयौगे तु संप्रति चूजायां 
त॒ महाफटरं । इति निणयासखतोदाहतमोजराजीयस्य, अतश्यो 
मामहेश्वर्पूजा कृष्णाटम्यामपि नवमीयुक्तायामेवेति सिद्धमिति 
नणेयाशतस मदनरल्लस्य च वेसेधादयुक्तसेव । यद्पिडउ- 

पासते सप्तमील्यस्य पुधैविद्धापवाद्कत्वेपूर्वविधायकनिंगमवाक्ये 
आदत्योपवासग्रहणविसेधोद्धावनं तत् । पकादद्यष्मी षष्ठी उभे 
पक्षे चतुरी । अमावास्या तततीया च ता उपोष्या; परान्विताः । 
इति देमाघ्ुदाहतवसि्टवाक्येप्यादययेवोपवासग्रहणादयुत्तं । य- 
दपि सवेविषयक-ङृष्णपश्ेष्टमी चवेति निगमस्य बतसामान्यविष- 
यकेन सद्रव्रतेष्विलयनेनोपवासे उपसंहारो न युक्तः, अस्यो- 
पवास्माचविषयत्वाभावेन समानविधयत्वाभावादिति दूषणं तु 
उपवासे उपसंहारं वदतां भवतामेव । नतु नाखीयादिविकशेपच~ 
चनेन अन्योपवासरे अस्य बाधितत्वात् । रुद्रबतेषविल्यनेनैकवाक्य- 
तया छृष्णपक्ष उपवासादिषश्द्रबतसामान्ये एतस्य प्यवस्तान- 
मिलयथेकरृप्णपश्चे ऽरमीति वचनं रुद्वबतविषयं श्द्रवतेष्विति व- 
चनादिति देमाद्विसिद्धतिं इति यत्किचिदेतत् ! तस्साच्छुङ्काध्मी 
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( = र नवमीयुतेव इण्णाएमी पूवैयुतैवेति निणयाश्नः कालत. 

त् ¢ € त्वविवेचनं च । अष्मी तु सर्वमते छृप्णा पूरी सिता परेति 
[४६ % ^~ _ न न ४ निणैयसिधुः, ध्वं स्छतिकोस्तममयूखादयः सवं नवीनत्रथा 

[ऋय क. * | क नारदीयादिवचनविरूदा एवेति बोध्यं । इत्यण्मीसामान्यतिर्णयः ॥ 

चे्शहला्टम्यां । अशोककलिकाश्चाषठौ ये पिवति 
पुनवसरो । चेतरे मासि सिता्म्यां न ते शोकमवाघुयुः । 
त्वामरोक नमामीह मधुमाससषुद्धवं । पिवामि रशोकसंतक्चो 
मामदोकं सदा ऊर । इति टिगपुराणेऽशोककटिका्रा्यन- 
मुक्तं, तच्च नवमीयुताण्रमी ग्राह्या । चे्राणटम्यां महायाचां भ- 
वान्याः कारयत्सुध्ीः । अण्धिकराः प्रकर्तैव्याः दातच्छत्वः 
प्रदक्षिणाः । प्रदक्षिणीङृता तेन सप्तद्वीपवती मदी । सदिद 
ससमुद्रा च साश्नमा च सकानना । ुर्याज्ञागर्णं रान्न 
महाष्म्यां वती नरः । प्रातभवानीमभ्यर्च्यं प्राप्रुयादांचितं 
फटे । इति स्कांद । भवानीं यश्च पच्येत छु्ाषटस्यां मधौ नरः। 
न जातु रोकं खमते लदानदमयो भवेत् । इति कारीखंडे 
च अन्नपूणौयाचोक्ता । तच पूवैविद्धाटामे उपवासजागरणे 
तत्र छृत्वा पूजाप्रदक्षिणादिकं च नवमीयुतायामेव । पूर्वैचि- 
दाया असंमवे तु सर्वैमुत्तरजेव काथ । इति चेव्रा्मी । चै- 
चाख्ुद्धाष्टम्यां । सहकारफरैः साने वेशावे शण्- 
भीष्रिने । आत्मनो देवतां सख्य मांसीवाख्कवारिभिः । 

, टेपनं फलकषषूरं धूपं चापि सुगधक । फटं जतीफल- 
मिति निर्णयाखते । देव्याः पूजां प्रकुर्वीत केतकया चेषप- 
केन च । रार्कराश्चीरनेवे्यं कन्याविप्रेषु भोजनं । आत्मनः पारणं 
तद्दक्षिणा शक्तितो ददेत् । इति देवीपुराणे आन्रफलरसेन 
देव्याः स्नानपूजादिकमुक्तं । त्र पौरवह्लिकी ध्राह्या । ज्येष्ठे मासि 
द्विजश्रेष्ठ कृष्णास्यं चिलोचनं ।! यः पूजयति देवे रिवलोकं 
वजेन्नरः । इति भविष्योत्तरे उये्ठक्रषणा म्यं रशिवपू- 
जोक्ता ! तच्च सायाह्वव्यापिनी अद्या । रद्रत्रतेषु सर्वेष्विति 

वचनात्! आवादश्ुङ्काष्टम्यां । अष्टम्यां च. तथाषाढे निशा- 

तोयेन स्वापयेत् । स्वयं खात्वा च कपूरे्ंदनैस्तां विकेपयेत् । 

धुपेश्ंदनकधूर्वाखकैः सितसिहकरैः । भक्ष्याणि दाकैरपूणौ- 
न्यनेकानि शुभानि च 1 दापयेत्कन्यकाविप्रभोजनं चात्मन- 



स्तथा । शक्तितो दश्चिणं दयान्मदहिषन्नीं च कीर्तयेत् । दीप- 
माला घृतेनैव सर्वान्कामान्धयच्छति । इति देवीपुराणे मदियघ्याः 
हरिद्रावोयेन स्रानपूजादिकमुक्तं । तत्र दीपमालाविधानस्पदो- 
चव्यापिनी ग्राह्या । इद्यावाढाटमी । 

अथ जन्माष्टमी निर्णीयते । साच दशीतमासाभिध्रायेण 
श्रावणङ्ष्णाएमीति, पूणिर्मातमासाभिप्रायेण भद्रपदकृष्णाप्र- 
मीति वाक्येषु व्यवद्धियत इति श्रावण्युत्तया एकेवाध्मी 
यत्त॒ ध्रावणे वा नभस्ये वा रोदिणीसदिता्टमी । यद् कृष्णा 
नरेकन्धा सा जर्यतीति कीर्तिता । श्रावणे न भवेयोगो नभस्ये 
ठ मवेदधूवं । तयोरमावे योगस्य तस्मिन्वषे न संभवः । इति 
माधवे वसिष्टसदितावचर्न, तत्र सा जयंतील्त्र सत्यनेन 
श्रावणगतेव पराखरदयते नतु नमस्यगता । रोहिणी च यदाएम्यां 
कृष्णायां धावणे भवेत् । जयंती नाम सा क्ता नतु माद्र 
पदैऽछ्मी । इति कारादरोदादहतवाराहवचनविरोधात् । दशा. 
तमासाभिभरयिण श्रावणे इति, पूणिमांतमासाभिप्रयेण भाद्रपद् 
इत्युच्यत इति ण्कैवाष्टमीति देमाद्विमाधवकाखादृश्ीदिविरो- 
धाच्च । पतेन श्रावणङ्ष्णाष्टम्यां रोदिणीयोगाभावे भाद्रपद- 
कृष्णाभ्यां रोदहिणीसत्वे च तत्रैव जयंतीवतं कार्यमिति 
स्रतिकोस्तभ उपेक्ष्यः । वारादवचनायददीननिवंधनत्वात् । 
अस्यां देमाद्रिमदनरलाघदाहतभविष्योत्तरे-कीदशं 
तद्भवं देव देवैः सर्वैरखुष्टितं । जअन्मा्टमीतिसंक्ञं च पविननं 
पापनादयानं । इति युधिष्ठिरेण पृष्टः कष्ण उवाच--मासि मा- 
दपदेऽष्म्यां निद्यीथे कृष्णपक्षे । शाके दषरारिस्थे ऋक 
रोदिणिसंक्ञिते । योगेऽसिन्वस्देवाद्धि देवकी मामजीजनत् । 
तस्मान्मां पूजयेत्तन शुचिः सम्यशुपोपितः । भगवल्याश्च त- 
तरेव कियते खुमदोत्सवः । योगेऽसिन्कथितेऽपम्यां सिदय- 
शिगते रवो । इत्युपक्रम्य, खूतिकायृहनिमौणाद्यमिधाय, श्रण- 
वादिनमोतं च पृथङ्गामाद्कीत॑यन् । छुयौत्पूजां विधिक्ञश्च 
सवपापापुत्तये । देवक्ये वसुदेवाय वासुदेवाय चेष दि । 
वर्देवाय नंदाय यशोदे पृथक् धृथक् । इत्यादिषूजामभि- 
धाय । मंत्रेणानेन नैवेयं दघाच्ंद्रमसे नरः । वथेवार्ध्यं च 
मंत्रेण अनेनैव तु दापयेत् । श्चीरोदाणवसंभूत अत्रिगोत्रसमु- 
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व । गृदाणाध्य॑शादशाकिदं रोदिण्या सहितो मम । ज्यो- 
च्छ्ापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिचांपते । नमस्ते रोदिणीकांल 
अर्यं नः ग्रतिश्रह्तां । स्थंडिले स्थापयेदेवं शाशांकं रोटिणीि- 
युतं । देव्या वसुदेवं च नदं चेव यशोदया । वख्देवं मया 
साध भक्तया परमया चष । संपूज्य विधिवदेदी कि नाघ्रोल- 
विदुकेभं । ततो नालच्छेदादिनावकर्णपर्यतस्ंस्कासन्नवमी- 
ातःपूजां चोक्त्वा । ब्राह्मणान्भोजयेद्धक्या तेभ्यो द्याञ्च 
दक्षिणां । हिरण्यं मेदिनीं गावो वासांसि ङुखुमानि च । यथय- 
दिष्ठतमं तत्तु ष्णो मे प्रीयतामिति । इत्यादिपारणांतमभिधाय । 
।एवं यः छुरते देव्या देवक्याः सुमहोत्सवं । प्रतिवपं विधानेन 
मद्भक्तो धभैनंदन । नये वा यदि वा नारी यथोक्तं एखमाघ्रु- 
यात् । पुत्रसंतानमनधं सौभाग्यमतुलं छंभेत् । इट धर्मरति- 
भूत्वा खतो वेकुंटमाधरुयात् । इत्यायनेकफलान्युक्तानि ! अत्र 
भ्रतिवषमिति वीप्साश्नवणात् , श्रावणे बहुले पक्षे छष्णजन्मा- 
छमीवतं । न करोति नरो यस्तु भवति कूरराक्षसः । जन्मा- 
शमीदिने प्रासे येन भुक्तं ॒दविजोत्तम । अेरोक्यसंभवं चापं तेन 
भुक्तं द्विजोत्तम । इत्यादिमाधवादुदाहतमविष्यत्वुरणादिवचनेर- 
करणे भ्रत्यवायक्नवणात् , करणे पुत्रादिफलश्रवणाच्च निव्यं कास्यं 

च जन्मा्टमीव्तं रोदिणीयुताष्म्यां विदितं । अभ्भिपुराणे ब- 
सि उवाच-कृष्णाचरम्यां भवेय कटलेका रोहिणी चप । ज- 
येती नाम सखा ज्ञेया उपोष्या सा भयल्लतः । सप्तजन्मरङृत 
पापं राजन्य चिविधं श्रुणां । तत्क्षालयति गोविदस्तिथौ तस्यां 
शुभावितः ! उपवासश्च तन्ोक्तो महापातकनाशनः । ज्यव्यां 
जगतीपार विधिना नाच संदायः । अेतायां द्वापरे चैव राज- 
न्छृतयुगे पुसा । रोदिणीसदिता चेयं विद्धद्धिः समुपोषिता । 
वियोगे पारणं चक्रभुनयो बरह्मवादिनः । सरयोगिके चते प्रापे 
यत्रैकोऽपि वियुज्यते । तच पारणकं कु्यीदेवं वेदविदो विदुः ! 
अतः परं महीपार संप्रा तामसे कलो । जन्मनो वासुदेवस्य 
भविता वतमुत्तमं । आराधितः स देवक्या विष्णुः सवेश्वरः 
युरा । समायोगे तु रेदिण्यां निरीथे राजसत्तम । समजा- 
यत गोर्विदो बाकरूपी चतुैलः । तं दृष्टा जगतां नाथ प्रणस्य 

+ 9 
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-गदडध्वनं } देवकी धांजलि्भूत्वा इदं वचनमवीत् 1 नाहं 

वियोगं संसोढुं दार्दपरश्ुतरोचना । तवद मूपमालोक्य राक्तोमि 

मधुसूदन । वाखुेैव उवाच । व्यं मा दश्यस्यसंदिग्धं दिने- 
ऽसिन्नेव मामके । तव दशषेनमेप्यामि वासरूपेण देवकि । 

ये व्वा पु्परादिमिर्दैवि पूजयिष्यति मानवाः ॥ दिनिऽस्मिन्मां 

मदहाभागास्तवोत्संगे व्यवसितं 1 दास्यंति ये. निशीथेऽ््यं॑रो- 
हिण्या सिते विधौ । खुवर्णेन छते प्ररे राजते वा नरो- 

तमाः ! सवीन्कामानवाष्यंति इट ठोके परत्र च । सक्तमीसं- 

युताग्म्यां निशीथे रोहिणी यदि । भविता स्टमी पुण्या 

यावच्चद्रदिवाकरौ । यत्पुण्यं सस्यगिघ्रेन राजसूयेन पा्थव ¶ 

तत्पुण्यं सकठं ठच्ध्वा विष्णोः साटोक्यतां जेत्. । नापुत्री 
नाधनो दुः्ली वियोगी नापि रोगवान्. । मवेन्नाकाठतो खल्यु- 

यव्रजन्मदतं द्रप । रखे तोयं समादाय सपुष्पफ़रकांचनं । 
जानुमेकं धं ह्वा चंद्राया्घ्यं निवेदयेत् । श्षीरोदा्णवसंभूत 

अत्रिगोत्रसशरुद्धव । अर्ष्यं॑गृह राशकिदं रोण्या सहितो 
मम 1 ततोलु पृजयेत्तां च सक्ृष्णां देवकी खेप । गधपुष्ैः सने- 
वेयर्धख्ेरामरणेस्तथः । इत्यादिना पूजामभिध्वाय, पूर्वेतिहासेः पौ- 
राणे; क्षपतां शर्वरीं त्रप । दद्यात्खदयक्तितो राजन्परभाते उदिते 
रघो 1 ब्राह्मणेभ्यो यथाराक्ति धे वख्राणि कांचनं । दक्षिणां 
च द्िजेभ्यस्तु सर्य तदक्षयं भवेत् .1 भाति कुयौत्तिथेर्वापि 
दास्तं भारत पारणं । बतेनानेन पूतात्मा राजसूयफलं ठमेत् । 
यः कुर्याद्रतमेतत्च॒पुण्यवान्भक्तितः सद्ा 1 इहामुत्र छली 
विद्वान्पयत्परतर.बजेत् । इव्यादिना जयंतीवतसुक्तं 1 अत्र फल- 
अवणात्काम्यत्वं । न करोति यदा विप्णोजयंतीक्षंभवं चतं । 
यमस्य वद्घमापन्नः सषटते नारकीं व्यथां । जयंतीवासरे पा 
करोव्युदरपूरणं . । संपीड्यतेऽतिमान्रं तु यमदृतैः कठेवरं । 
हृ्यादिवाक्यरकरणे प्रल्यवायश्रवणान्निव्यत्वं चास्य स्पष्र। 
एतस्य पूर्वोदाहतभविष्योत्तयोक्ताजन्माणटमीवताद्धेदस्वीकारे- 

खद्राननेन ठ यत्पापं राबदस्तस्थभोजने । तत्पापं लभते पुंमि- 
जयंतयां मोजने कते । गृधमांलं खरं काकं दयेनं च मुनिस- 
त्तम ! मांसं वा द्विपदां भुक्त युक्तं जन्माण्रमीदिने । छृमष्णाण्मी- 

१ (तवेदं कपः, २ व्यावलीवः. 
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दिने प्राते येन शुक्तं द्विजोत्तम । बेटोक्यसंभवं पापं तेन भुक्तं 
न संशयः } व्ह्यघ्रश्च खुखापश्च दीकवधो गोकधोऽपि वा । न 
खोको सुनिरदरूट जयंतीवि्रुखस्य च । ये न कुर्यति जानतः 
वरष्णजस्मा्टमीत्रतं । ते मवति नराः पाक्त व्या महति क्रा 
नने । श्रावणे वहे पक्षे छृप्णजन्माएमीवतं । न करोति नयोः 
यस्तु भवति करराक्चसः । भरावणे वहु पक्षे न करोति यद्ा- 
पमी । करायुधाः करमुखा दिसंति यमकिंकराः । न करोति 
यदा विष्णोञजयंतीसभवं वतं । यस्य वद्रामापनश्चः सहते 
नारकीं व्यथां । जयंतीवासरे प्राते कयेव्युदरपूरणं । पीड्य 

तेऽतिमाचं तु यसदूतैः कटेवरं । यो भुंजीत विमूढात्मा जयंती- 
वासरे चप । नरकोत्तारणं नास्ति द्दशीं त॒ प्रक्ुबेतः ! यदा 
सह जयंल्या तु करोति दादश्षीवतं । तस्य शौरिपुरे वासो 
यावद्ाभूतस्रवं । रटंतीह - पुराणानि भूयोभूयो महामुने । 
अतीतानागतं तेन कुखमेकोत्तर शतं । पातितं नरके घोरे भुंजतः' 
करृष्णवाखरे । इति देमाद्विणा निणयाश्रतेन मदनरन्ेन 
चोदाहते स्कंद पुराणे कस्यैव व्रतस्य जन्मा्रमीशव्दैन जयं- 
तीशाब्देन च वदुरो व्यवदह्ारविरोध्रापत्तेः । अथ जयंती- 
व्रतनिदयत्वनिर्णय इति परस्तु एतान्येव स्कांद्वाक्यान्युदा- 

हल्य लयाव्यमोजनप्रतिवेधस्य निलयजन्माण्मीवतस्त॒लयथता वेदि- 
तव्या । मोजनसिदावाक्यानां नियत्रतविधिद्ेषत्वं स्पष्टमेव । 
फ्टसंव॑धवचनात् काम्यत्वमप्येतस्यावगम्यते । विष्णुर- 
हस्थे-पराजापवयक्च॑संयुक्ता कृष्णा नभसि चामी । सुहतैमपि 
छभ्येत सैवोपोष्या महाफला । स्कांदे-वतेनाराध्यते देवं 
देवकीसदहितं हर । द्यक्त्वा यमुः घोरं याति विष्णोः परं 
पदं । जन्माष्मीत्रतं ये वें श्रङ्ुव॑ति नरोत्तमाः । कारयति च 
विपरद्र ठश्मीस्तेयां सदा सिरा । ममाक्षया कुरुष्व त्वं जयतीं 

मुक्तयेऽनघ । अविष्योत्तरे-परतिवप विधानेन मद्धक्तो 

शर्मनदन । नसे वा यदि वा नारी यथोक्तं फलमायुयात् 1 इव्या- 

दिवाक्यान्युदाद्लय, वस्मादेतद्रतं निलयं कास्यं चेति सिद्ध 

मिति हेमा द्विसिद्धांतविरोधापत्तेः । अकरणे प्रतल्यवायवोधक- 
जन्मा्टमीपदयुक्तजयतीपदयुक्तानि पूवोक्तानि वाक्यान्युदाहय 
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एते्याक्येसैन्माष्टम्यां भोजने महादोषः ध्रूयते उपवासे महाफ- 
टसंवंधश्च 1 तदुक्तं विष्णुरहस्ये -ध्राजाप्यक्षंयुक्तेव्यादिफल- 
संयु्योधकान्युदाहत्य तसमात्स्वरेबोपवासबतं कार्यमिति नि- 
णीयापरतस्य, अथ जन्माष्टमीव्रतनित्यकास्यतानिणैय इत्युप- 
अम्य जअन्माषटमीजयंतीक्शब्दयुक्तान्यकरणे भ्रत्यवायस्य करणे 
फलसंर्वधस्य बोधकानि वाक्यान्युदाहत्येति जन्माष्टमीवतनि- 
त्यकाम्यतानिर्णय इति मदनरन्नस्य च विरोधापत्तेः । अतव 
यदा शुद्धाधिकाष्टमी द्वितीयदिने एव रोदिणीयुक्ता तत्र॒ नो- 
पवासस्देहः रोहिणीयुक्तदितीयकोटेरभावादिति । यदा वि- 
द्धाधिका द्वितीयदिने एव रोदिणीयुक्ता त्रोपवासः पू्ैतिथो 
न युक्तः रोदिणीयोगाभावाव् परेदुस्ठ॒॒तत्सद्धावात्पाजाप- 
त्यर्त्यादिना तत्रैवोपवासो विधीयत इति । रोषिणीयोगे तु 
केबलायास्तिथेरनुपादेयत्वादिति योयं जयंतीवते योगनि- 
णयो जन्माटमीवतेऽपि स एव दष्व्यः । अष्टमी निशीथास्पूरवे 
भवत्ता रोहिणी निशीथादूर्वं प्रवृत्ता तत्र परेदुनैश्षचरवाटुव्ये- 
ऽप्यषटमीयोगस्यारपत्वादुपादेयत्वरंका पड्यपुराणे व्यात्यते । 
पूवेविद्धा्टमी या तु उदये नवमीदिने । सुहतंमपि संयुक्ता 
संपूणौ सामी भवेत् । कला काष्ठा मुहतीपि यदा कृष्णाष्टमी 
तिथिः । नवम्यां सेव कार्या स्यात्सप्तमीखंयुता नहि ! इति 
माधव; संगच्छते । नच भविष्योत्तरे यरणेदानंदवलदेवपूजोक्ता 
न तु बहविपुराणे इत्यजुष्ठेयपदार्थन्यूनाधिकभावेन पयोगविध्ये- 
कत्वासंभवात्कथं वतेक्यमिति वाच्यं । पूर्वोक्तरीत्या वतक 
निर्णीते सर्वशाखांगोपसंहारन्यायेन चात्रापि यद्योदादिपूजाया 
उपसंहरणीयत्वात् । अशक्तौ तु । बहवट्पं॑वा सखगरह्योक्तं यस्य 
कम परचोदितं । तस्य तावति शाखार्थे कृते सर्वः छतो भवेत् । 
इत्यत्रेव बदहिपुराणोक्तकृष्णदेवकीपूजने छतेऽपि पल्यवायपरि- 
हारो मवल्येव । अतव भाजापत्यक्षसंयुक्ता छष्णा नभसि 
चामी । सोपवासो हरः पूजां तत्र रत्वा न सीदति । इया- 
दिषु दरिपूज्ञामाघमेवोक्तं । तस्माजयंतीराब्देन जन्माष्टमीशब्देन 
चोच्यमानं वतमेकमेव । नु वतद्धयमिदं भवितुम्ैतीति 
यतिज्ञाय नामनिमित्तरूपद्यु्मिश्रत्वनिरदेशाभेदैः पचभिरहेत॒भि- 
मेहता प्रयज्ञेन वतभेद् प्रसाध्य सर्वधा बभेद ऽगीका्यै इति 
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माधवय्रंथस्तु स्वरूपासिद्धदेतुधिषरयकनिंगमनरूप एव । तथादि । 
अथैष ज्योतिरिव्यजाथरब्देन प्रकरणांतरत्वनिश्चयैे सति 
ज्योतिःशब्देव ज्योतिष्रोमाजुवादासंमवाद्यागांतरकटपना युक्ता ! 
प्रङूते उदाहतस्कांदसंदर्भ- तत्पापं भ्यते पुंभि्जर्यत्यां मोजमे 
छते । श्वि, मांसं वा द्विपदां अुक्तं भुक्तं जन्मा्रमीदिने । 
दति, ये न कर्यति जानतः इष्णजन्माएमीवतं । इति, न 
करोति यदा विष्णोजै्यंतीसमवं चतं । इयादिपु क्कस्यैव चतश्य 
डाब्दद्वयेन वहुरो ऽनुवादेन अन्माणटमीवतरष्ज्ञयंतीवतकषष्दयोः 
पयौयत्वनिश्चयेन बतयेदकद्पनाया असषेमवात् । अन्यथा सोम- 
यागश्चब्दज्योति्ोमराब्दयोमदेन तचापि मेदकस्पनापत्तेः, इति 
नाममेदरूपटेतुः शखरूपासिद्ध प्व । मासि माद्रपदरेऽष्स्यां 
निदधे कष्णपक्चगे 1 चाशांके ब्रृषरादिस्ये ऋक्षे रोहिणिसं- 
ज्निते । योगेऽस्िन्वसुदेवाद्धि देवकी मामजीजनत् । इ्यादि- 

जन्माण्टमीकथावचनेः, वासरे वा निराया वा यत्र स्वदपापि 
रोहिणी ¦! विषेण नमोमासे सेवोपोप्या मनीषिभिः । इति 
वचनात् योऽयं जयतीव्रतयोगे निर्णयो जन्नाणए्रमी्रतेपि स 
एव ग्राह्य इति निणयता जल्ाघवेनापि जअन्माणएमीवतेऽपि 
रोहिण्या निमित्तत्वप्रतिपादनात्, जन्मा्रमीच्ते तिथिरेव 

निमित्तं जयंतीवते तु रोदिणीयोग इति निमित्तभेदाद्रतभेद 
इव्यच् निमित्तमेदहेतुरपि स्वरूपासिद्धः । जन्मा्रमीकथाया- 
मेव भविष्योत्तरे- देवक्या वसुदेवं च नंदं चेव यशोदया । 
वरुदेवं मया साधं भक्त्या परमया चप ! संपूज्य विधिवदेदी 
किं नाभोद्यतिदुरैभं । ब्राह्मणान्मोजयेत्पञ्चात्तेभ्यो दद्याच 
दक्षिणां । हिरण्यं मेदिनीं गावो वासांसि कसखुमानि च । इति 
धूज्ादानादिविधानादुपवासमा्रं जन्मा्रमीव्रतस्वरूपं, जय~ 

तीवतस्य तु दानादिसदितोपवासः स्वरूपमिति रूपमेदा्रतभेद् 

इत्यञ्च रूपभेदोऽपि स्वरूपासिद्ध; । अकरणे परत्यवायमात्रश्चव- 
णात् शुद्धं निलयं जन्मा्रमीवतं; जयंतीवतं नित्यं काम्यमपीति 

दयद्मिध्रत्वभेदाद्धेद इत्युक्तं ! त्च जन्माष्टमीवतं ये वै धङ्क- 

वति नसेत्तमाः ¦ कास्यंति च विदा टक्षमीस्तेषां सद्! स्थिरा । 

सिध्य॑ति सर्वकार्याणि कते जन्माटमीव्रते । इति स्कांद; 
१२ पु० व्ि० 
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पु्रसंतानमासेग्यं सौभाग्यमठुंडं रमेत् 1 स्वादि मविष्यो तरे 
चानेकफटश्वणात् अन्माष्टमीवतमपि निदयकास्यमेवेति शुद- 
मरि्त्वरूपदेतुर्पि स्वरूपासिद्धः । जन्माण्मी जयती च शिव- 
रात्रिस्तथैव चेति, अत्र जन्माशटसीजयंत्योनिदेशयेदाट्रतमेद हइ- 

त्युक्तं । त्र रोदि णीयुका्रम्यां विदितस्येव वतस्य यद्धिन्वर्पे 
अस्यां रोदिण्पेयोगो नास्ति तत्न वै वपे तु. कर्वैव्येलयनेन 
केवरस्यां विधानादेकस्िन्नेव घते वर्षमेदेन उभमयविध्राना्थ 
निशदमेदस्यावश्यकत्वेन तस्य वतसेदापादकत्वासमवादिति 
पुथङिर्ददारूपदटेतुरपरि स्वरूपासिद्ध एवेति वतभेदो निष्परमाणक 

पव । वतद्वयस्वीकारे तु यस्मिन्वर्षे रोहिणीयोगो नास्ति त्र 
जयंतीवतलोपे जन्माश्मीवतय्रवृत्तिरूपं प्रयोजनमुक्तं तदन्यथा. 
सिद्धं ! सोहिणीयुक्ताटम्यां विदितस्यैव व्रतस्य--परतिवरपं विधा- 
वैन मद्भक्तो धर्मनंदन । नसोवा यदि बा नारी यथोक्तं फटमा- 
भयात् ! भाजापव्यक्चैसयुक्ता श्रावणस्यासिताणमी । वपरे वपे तु 
कतैव्या तु्यथं चक्रपाणिनः । इत्यादिवचनैः रोदिणीर्िता- 
प्म्यामपि विधानात् 1 श्रावणे बहुले पक्षे न करोति यदाएमीं । 
यमस्य वशमापन्नः सहते नारकीं व्यथां 1 इत्यादिना केवरप्र- 
स्यतिक्रमे ऽनिषटवोधनाच्च केवला ए्रम्यामपि ज्यतीव्रतैस्यावर्यानु- 

छरेयत्वादिति निष्प्रयोजनश्च वतभेद्ः  एवंस्थिते तिथिनिणय- 
प्रतिपादकमाधवनत्रधस्य चतमेद्प्रतिपादकमाधवत्रथस्य च पर- 
स्परविरोधात् विरोधे प्रतिपत्तिोभयोरिति महाभाप्यकारोक्ते- 
ग्र॑थद्धयस्यांपि ल्यागघ्रसक्तौ -- सर्वनादे समुत्पन्ने छं त्यजति 
पंडितः । इद्यभिथुक्तोक्तेरेकस्य भरोढिवादत्वकल्पनं विना विसे- 
धस्य परिदतैम्राक्ष्यत्वात् कस्य तत्कस्प्यमिल्याकांश्षाया-- 
स्यतेर्वेदविरोध्रे तु परित्यागो यथा मवेत् । तथैव खौक्रिकं 
वाक्यं स्म्रतिवाधे परित्यजेत् । इति जावालिवचनात् ,बचनविखद्धं 
पोरकेयं वायं त्याज्यमिति प्रमाणवलावलविचारे, प्रधानस्य 
जगत्कारणताविचारे च अपतिज्ञातेऽधं तात्पर्यं नास्तीति च 
माधवेनापि व्यवस्थापनात् , भ्रशृते हेमा्यादिनिर्णीतकालसं- 
ग्रहां ममायसुयोग इति अंथोपक्रमे माधवेन ` पतिक्ञानात्तिथि- 
निणैये प्व माधवतात्पयं न वतमेदेः इवि निश्चयात्, उदा- 

१ चतुरं भवेत्", २ "नतखानुषटेयला". ३ श्यापि प्रयासत्तौ. 
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हतसकखवचनाचु्ुखत्वाच्चेति तिथिनिणैयम्रेथे तत्कदपमस्या- 
युक्तत्वात् वचनविरुद्धभासंगिकवतभेदभरतिपादकम्रंथस्येव भो- 
दिव्यं युक्तं । विधने. वाुवादे वा यागः करणमिष्यते ! 
इति मीर्यांसाचा्तिकवदिवि विभावनीयम् 1 तर्सिद्धं जन्माणमी- 
चतश्ब्देन अयंतीववश्ब्देन च व्यवद्धिथमाणं व्रतमेकमवेति । 
एतेन युक्तिविरद्धं देमाद्विमाधवादिमहानिर्वधविरख्द ज- 
स्माएमीजयंतीवतयोरेक्यमिति, जयंतीयोगस्त्वे तु जन्मा- 
एमीनरततं जयंतीव्रतं च तंत्रेण करिष्ये इति संकद्प्येव्यादि च 
स्तिकोसलभः, छतादिषु जयंती स्यात्करो जन्माण्रमी स्शतेति 
नंदपडितोक्तिः, छद्धाधिका विद्धाधिकावा द्वितीयदिने एव 
रोदिभीयुक्ता वद्ा युक्तं तूपवासद्यं दयोर्निल्यत्वादिति निणे- 
यसिघुः, जन्माप्रमी निद्या जयंती नित्या काम्या चेति 
मयूखः, एवं बतद्धयवोधका अन्येप्यवाचीनच्रथाः सवेऽप्यु- 
पेश्याः । देमाद्विमाधवादिसिद्धांतस्कांदादिष्चनायौक्ञाननिबध- 
नत्वात् । नन्वेवं --मासि भाद्रपदेऽश्टम्यां निशीथे छष्णपक्षने । 
दशके श्ृपरादिष्ये ऋक्षे सोदिणिसंङिति । दत्यादििवचनैः 
रोदिणीयुक्तायामिवाणएटम्यां जन्माष्मीव्रतविधानाद्यस्मिन्ववःऽएम्यां 
रोहिणी नास्ति तदा कथमिति चेत् । प्रतिवधं विधानेन भ- 
क्तो धर्म॑नंदन । नरो बायदिवा नारी यथोक्त फलमाप्रु- 
यात् । इति जन्माष्टमीकथायामेव रोदिण्यभावेऽप्य्टयां 
विधानात् । श्रावणे बहे पक्षे न करोति यदा्टमीं । ऋूर- 
युधाः कूरमुखा दिसखंति यमकिंकराः 1 इत्यादिवचनेरकर- 
णेऽनिएवोधनाचच्च केवरुषटम्यामपि बताचुष्ठानं । दमा 
णापि--प्ाजापादयक्च॑संयुक्ता श्रावणस्यास्तिताटमी । वषं वं 
तु कर्तन्या तुध्यर्थं चक्रपाणिनः । अयमर्थः । रोदहिणीयुता- 
म्यां वुष्य्थं देवकीसूनोजयतीसंमवं चतं । कतैन्यं वित्त. 
मानेन भक्त्या भक्तजनैरपि । इत्यादि वाक्यैर्विहितं यज्ञयतीबतं 
तद्धे बयं कर्तव्यमिति सिद्धांतितस्वात् । मद्नरत्नादिभिरप्ये- 
वमेव । तत्सिद्धं सोदिणीयोगामाबे केवखाण्म्यां जयंतीनतं 
कतैव्यमिति । वतखशूपं तु-उपवासश्च तत्रोक्तो मदापा- 
तकनारानः । . तस्थामभ्य्ैनं दोरे्ैति पापं भिजन्मजं । 

-डुर्याज्ञागरणं तु यः । अर्धैराचयुताटभ्यां सोऽश्वमेधफलं 



छमेदिलयादिवचनेख्श्ाणां = फठसवधवबोधनादुपवासपूजजा 

शरणानि । केवखेनोपवासेन . तसिन् जन्मदिने मम } इत्या 
द्यस्त्वनुकरपा अराक्तविषयाः । पतेन उपवास दव प्रधान 
मिति कौस्तुभः, पूजेव भरधानभमिति मयूखश्धोपेश्यौ । ददो 
पञ्ुदन्यायाचच । अस्मिन्धते च्ा्याएमी द्विविधा । शुद्धा चिद्ध 
च । तन्न सात्र तिथ्येतर इव दिवैव वेधः ¦ अपितु अष्टम 
दिवरानरिश्च अर्धराज्ादथो यदि ! दयते घरिकैका सा पूर्वः 
विद्धा परकीतिता । इति भाधवोदाहतवचने घरिकाशष्देन-अधे- 
राचादधश्चोध्व कयापि यद्! मवेत् जयंती नाम सा भरो. 
क्तेत्यायेकवाक्यतयाधैरात्ात्पू्वमषटमीकखमचिस्याप्युपलक्षणात् 

` द्वितीययामांतकङामारभ्य भ्रृत्तापि पूर्ैविद्धा मवति । 
तच शुद्धा विद्धा सोददिणीसदिता तद्वहितापि वा यद्ा दवितीय- 
सूर्योदयानंतरं नास्ति तद्ा सेवेति संदेह एव नास्ति । द्विती. 
यसूरयोदयोत्तरं सुद्बापिश्चया न्यूना वियते तदापि पूर्वैव ुद्दवै- 
न्युनाया विधायकामावात् 1 यदा शुद्धा द्वितीयदिने सुहती- 
दिपरिभिता वेते, रोदिणी च सूयोदयमारभ्याधेरात्रमारभ्य 
रघेरतिमक्षणमारभ्य वा परवृत्ता तद् पूर्वैव । मासि भाद्रष- 
दवेऽष्टम्यां निरीये दष्णपक्षगे । शाके बृघरारिस्थे ऋक्षे 
रोहिणिसंज्ञिते । योगेऽस्मिन्वसुदेवाद्धि देवकी मामजीजनत् । 
तस्मान्मां पूजयेत्तज शुचिः सम्यगुपोषितः । इति, अधरा 
ठु रोदिण्यां यदा कष्णारमी भवेत् । तस्यामभ्यर्च॑नं शरेति 
पापं चिजन्भजं । इति, सुह्व्ैमप्यद्यो रात्रे यसिन्युक्तं हि कभ्यते । 
अष्र्यां सेदिणीच्छरष्चं तां खपुण्यासुपाक्सेत् । छृष्णाठम्यां भ- 
वेद्यत्र केका रोष्दिणी यदि ! जयंती नाम सा ज्ञेया उपोष्या 
सा प्रयलतः । इति मविष्यत्पुराणविष्णुधमविष्णुरह- 

स्यवद्िपुराणवचनेभ्यः ! यद् तु शुद्धाधिका द्वितीयदिने एव 
रोदिणीयुक्ता तदा तृत्तरेव । तदुक्तं हेमाद्रौ विष्णुरहस्ये- 
पाजाव्यक्च॑संयुक्ता कृष्णा नमसि चामी । सुह्र्तमपि लभ्येत 
सोपोष्या सा महाफला । सुहरतमप्यहोरात्रे यसिन्युक्तं हि 
कभ्यते । अष्टभ्यां सेदिणीच्छक्चं वा सुपुण्यामुपावसेत् । ततैव 
विष्णुधर्मा्तरे-येदिण्युक्षं यदा छष्णपक्षेऽ्स्यां दिजोत्तम । 
जयेती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहा तिथिः । सनत्ुमारसंः 



हितार्था-धावणय तु मासस्य कष्णाघ्म्यां नराधिप ! 
रोहिणी यदि भ्येत जयंती नम सा तिथिः । स्कांदे-पा- 
जापल्येन संयुक्ता अमी ठु यदा भवेत् ! भावणे वहे सा 
तु स्वैपापथ्रणादिनी । जयं पुण्यं च कुरते अर्यतीं तेन तां 
विदुः । बिष्णुधर्मे-जयंल्यापुपवासश्च मदापातकनादनः । 
सर्वेः कायो महाभक्त्या पूजनीयश्च केदावः । बहिपुराणे- 
छृष्णाष्टस्यां भवेद्यत्र कलैका रोष्टिणी यदि । जयंती नाम सा 
शेया उपोष्या सा अयत्वतः । सत्तजन्मकृतं पापं राजन्य भि- 
विधं चणा । तर्क्षाखयति गोविदस्तिथौ तस्यां सुभाषितः । 
उपवासश्च त्ोक्तो महापातकनाशनः । रत्यादिवचनैः । अहो. 
रं तयोयौगो छयसपूणौ भवेयदि । सुहर्तमप्यद्येरात्र योगश्चे- 
त्तामुपोषयेत् । वाखेरे वा निशायां वा यत्र खव्पापि से- 
दिणी । विदेषेण नभोमासे सेवोपोप्या मनीषिभिः । दिवा 
यांयदिवा रारो नासि चेद्रोदिणीकखा,। रात्रियुक्तां प्र 
कुर्वीत विरेपेणेंदुखयुतां । इति माधबोद्ाहतवसिएटसंहिताव- 
चने स्वस्याया अपि रोहिणीयुताया एव विधानात्; 
विधिः पूज्यतिशथौ त्च निषेधः काठमाच्क्रः इत्ति वचनात् । 
संपू्णैकादरी यत्र परमते पुनरेव सा! सर्वैरेवोत्तया काया 
परतो द्वादशी यद्रीयेतद्धचनविदिताया एव तिधेश्रुख्यमपि 
संपूणाहोरात्रसव्वसुपेश्य साकटयवचनवोधितमपि सत्वमादाय 
कमणो यस्य यः कार इति क्मकाटशाखं प्रचतेते । तथा 
म्रृतेऽपि युहत॑माघ्नाया अपि रोहिणीयुताया एव विधानाद्- 
भेरा कर्तैव्यपूजादावपि साकल्यवचनापादितसत्वमाद्ाय उनत्त- 
रदिमे एव कर्मकारशाखप्रचत्तेः । अतएव मुहतमपि संयुक्ता 
संपूर्णा साष्टमी भवेत् । प्राजापव्यं द्वितीयेऽहनि मुह तौरधं 
भवेद्यदि 1 तदा्यामिकं क्ेयमित्यादिवचनानि सार्थकानि । 
शुद्धाधिकायां द्वितीयदिने एव रोदिणीयोगे उत्तरेवेति दहेषाद्ि- 
माधवमदनरल्लनिणयास्ताद यश्च संगच्छते । तत्सिद्धं 
यदिने एव रोहि णीयुक्ता शद्धाधिकोत्तरेवेति । एवं विद्धाधि- 
कायां पूर्धदिने एव रोदिणीयोगे सेव ब्राह्या । अधरा तु 
रोदिण्यां यदा कृष्णाम मवेत् । तस्यामभ्यचैनं दरेरदति 
पापं तरिजन्म॑जं । सप्तमीसयुता्टम्यां निशीथे सोदिणी यदि । 



१२० पुर्षाथर्चितामणौ 

भविता सामी पुण्या याचच्चद्रदिवाकरो । तसमाच्छष्णाणरमी 
पूज्या सत्तम्यां रखृपसत्तम । रोदहिणीसंयुतोपोष्या स्वाधोध्र- 
विनारिनी । फा विद्धापि सक्तस्या रोदिणीसंयुताष्रमी । तत्रो 
पचास दवति तिथमाते च पर्ण । इत साविष्यद्ष्णुधमव- 
हिषुरयाणपाद्याद्धिवचनेभ्यः। यदा दिनद्धयेप्यधरैराते रोदिणीयो 
गस्तदा--सृक्षापि न कतेव्या सप्तयीसंयुता्मी । इति टेमाः- 

द्विमाघयोदाष्तन्नद्यवे वत्तेवचनेन पूवैस्या निषेधात् । अवि- 
द्धायां सच्क्षायां जातो देवचिनेद्नः।इति माधवे ब्रह्मकैदलेषच- 
नात् । मासिभाद्र पदेऽ्म्यां ऊृष्णपक्चेभेरात्रके । दाशाकि बृपराशि- 
स्थे ऋक्षे सोदिणिसखंक्निते । योगेऽस्मिन्वखुदेवाद्धि देवकी मामजी- 
जनत् । तश्सान्मां पूजयेत्त्न शुचिः सम्यगुपोपितः । इति 
वचनादुन्तरेव 1 यदोन्तरदिन णएवार्धराम्े योदिणीयोगस्तदोदा- 
हृतवचनादुतरेवेति संदेह एव॒ नास्ति } यद् पूर्वाधैरात्राप्पूर्ै 
नरत्ताटमी द्वितीयाधैरात्रे विद्यते अर्धरााप्पूर्वे वा समाप्ता 
सोदिणी चाधैराश्रादुरध्व भ्रदृत्ता द्वितीयार्धंरात्रादर्वागेव समाप्ता, 
यद् वा्टमीरोदिण्यौ अर्धराच्ादूरष्य प्रवृत्ते द्वितीयांराजात्पूरव 
खमासे तदा-- वर्जनीय प्रयल्ञेन सघ्मीखंयुताण्टमी ! स ऋृष्षापि 
न कतैव्या सक्मीसेयुताणटमी । इत्यनेन पूर्वस्या निषेधादुदाहताने- 
कवचनादुत्तरेव । यदाधैरा्रानंतरं पवृत्ताष्मी दितीयाधैस- 
त्पूरवै समाप्ता रोषिणी चाधैरारात्पूवै प्रवृत्ता द्वितीयदिने 
स्वव्पेतिदंका निव्यते ! हेमाद्विमाधवोदाष्टतस्ांदे-स- 
पमी सयुताम्यां भूत्वा ऋक्षं द्विजोत्तम । प्राजपलयं द्विती- 
येऽद्धि मुहरतीभं मवेद्यदि । तद्ाणएयामिकं ज्ञेयं पोक्तं व्यासा- 
दिभिः पुस } इति । यदा विद्धाधिकाण्टमी द्वितीयदिने स्वसा 
तत्रैव रोद्िणीयुक्ताण्रम्या अल्पत्वरंका व्यावत्यते हेयाद्रि- 
माधवोदाहतपाद्ये-पूर्वविद्धाचमी या तु उद्ये नवमी- 
दिने । मुहूतैमपि संयुक्ता सेपूणौ सामी मवेत् । कटा काष्ठा 
सुह्वपि यद् कृष्णाष्टमी तिथिः । नवम्यां सैव कार्या स्यात्स- 
धमीसंयुता नहि । इति । यसिन्वर्चेऽषम्यां रोहिणीयोगो नात्ति 
तद्रा केवखायामपि । प्रजापव्यक्चंलंयुक्ता छृष्णा नमसि चमी । ̀ 
वपे वँ तु ऋतव्या तुष्य चक्रपाणिनः । इत्यादि वाक्येजैयं- 
9 0 न = न 



जन्माटमीनिणेयः । १२१ 

क्य नास्ति \ विद्धाथिका ठु पूर्बदिन शवाधरैरात्रन्यापिनीं 

तदा सेव प्राद्या । राधियुक्ता थङ्षीत विरेषेणेदु्यु्ता । दति 

वचनात् ! दिनदयये अधरराचव्या्ावव्यासो च ---वज्ञेनीया पय~ 

लेन खत्तमीसंयुता्मीति पूर्वस्या निेधात् , दिवा राच्रौ व्रतं यच्च 

दकमेकतिथो गतं । तश्यामुभययोगिन्यामाचरे तद्रतं वती 1 हव्या 

दिवचनात् , दिवा वा यदिवा शान्तौ नास्ति चेद्रोदिणी कखा । 

रातियुक्तां भकुधौत विरोपेणेंडुसंयुतां । इति यच्चनाचोत्तस्वेति । 

यद् निर्णीततिथिदिने बुधवासरादिभवति तद् भाास्त्य- 

मुक्तं स्कादि-उदये चाण्मी िचिन्नवमी सकला यदि । 

वेत्तु बुधसंयुक्ता भराजापदयक्षसंयुता । अपि व्श्यतेनापि 

छभ्यते यदि वा नवा । इति । चाद्येपि-प्रेतयोनिगतानां तु प्रेतं 

नाशितं नेः । येः छता धावणे मासि अष्रमी रोदिणीयुता । 

कि पुनर्ुधवारेण सोमेनापि विशेषतः । शि पुनमैवमीयुक्ता 

कुटकोख्या्त मुक्तिदा 1 इति । अतणव यद्? द्वितीयदिवसे प्व 

सोदिणीयोगस्तद्ा तनैव वतमिल्युक्तं । तन्न चुधवासदियोगे 

आ्स्यातिखय इति देमाद्विमाधवनिणेयाखतमदनरला- 

दिसिद्धांतः संगच्छत इति दिद । यत्तु पूर्वदिने रोदिणीरहिता 

निरीथगा्रषी द्वितीयदिने रोदिणीसदितापि निरपिशयास्प्ागेव 

समाता तदापि पूर्वैव । कमकाटशाखस्य सर्वापेक्षया प्राच- 

द्यस्य स्वैभरंथसिद्धत्वात् 1 सेदिणीयोगे तु भा्स्त्या्फङ ̀  

तिष्यः । नतु तस्य नि्णयोपयोगित्व नवमीवुधवारवत् । 

अन्यथा परेवयोनिगतानां स्विति वचनात् › पूर्वयुरधैरातर 

विद्यमानां सरोहिणीमप्यष्रमीं व्यक्त्वा युधनवमीयुता परेव 

कायी आपेतेति मयूखे दरेतनिणैये चोक्तं । तत्र क्म 
विषयकवि 

कारुवाक्यस्य तत्तिथिविषयकविरोषवाश्यालुग्रदेणेव _ धवृत्ति- 

रित्येव हेमाद्विमाधवादिसिद्धाः । विशेपवक्यपिक्षयापि 

व्राबस्यकदपने तु एकादश्यां तु नक्तं च चरः द्यौदययाविधि । 

मार्मशीषशच्कपश्चादारभ्याव्दं विचक्षणः ॥ तद्रतं धनदः शष 

छृतं वित्तं प्रयच्छति \ इति युण्येकादशीप्रकरणे डेमाश्यादो वा- 

रादाघ्ुक्तनक्तादौ उद्यादु्वपचृ्विद्धाधिकैकाद दयादिति 

पूथैदिने कर्मकाटवाक्यमलृच्यापत्तो-धदोषव्यापिनी 
ग्राह्या 

क. 

> तिथिः । उदयसा सदा पूज्या हरिनक्तव्ते 
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तिथिः} इ्यादिस्कांदादिवचनानां तच्रव्यदेमाद्विमाधवादीनां 
च निविपयत्वापत्तेः ! तस्माद्विधिः पूज्यतिथौ तत्रेति वचानादु- 
दृयस्येव्यादिविरेषवचनविहिताया श्व तिथेः साकटयवचना- 
पादितमपि कर्मकाटसत्यमादाय तनैव कर्मकाटवाक्यप्रचत्ते- 
स्तत्रैवालृष्ठानमिति यथा देवाद्िखाधकादिभिः सिद्धातितं, 
तथा परङृतेऽपि पजापद्यक्षेसंयुक्ा कृष्ण नभसि चामी] 
म॒हैमपि रुभ्येत सोपोष्या सखा महापा |! चतायां दापरे 
चेव राजन् तयुगे पुरा । रोहिणीस्हिता चेयं विद्धिः 
सभुपोपितां 1 वासरे वा निशायां वा यत्र स्वह्पापि रोषिणी । 
विशेषेण नमोमासे सेवोपोप्या मनीषिभिः ।! अदोयत्रं तयो- 
योगो ह्यसंपूर्णो भवेयदि । मुहतैमप्यद्योरात्र योगश्चत्तामुपो- 
पयेत् । दृद्यादिवाक्येः स्वट्पाया अपि रोदहिणीयुताया एव 
विधानात् । अर्धरात्रे पूज्ञाकाटेऽटमी नास्तीति शंकायाः 
पू्वविद्धामी या ठु; उदये नवमीदिने । शुहतैमपि संयुक्ता 
संपूणपै साष्टमी भवेत् । इद्यादिवचनैर्मिवर्तितत्वात् मुह्तै- 
मात्रापि रोहिणीयुतेव म्राह्येति हेभाद्रिमाधवकारादकरादि- 
भिः सर्वैल्कत्वात् । पूर्वदिने एवा्धराचव्यापिनी द्वितीयदिने एव 
रोदिणीयुता पूरवैतयुक्तिख्दाहतवचनदहेमाद्यादिनिषंधवियेधादु- 
येक्ष्या । रोद्दिण्या निर्णायकत्वे बुधवारस्यापि निणौयकत्वाप- 
त्िरित्यादुक्तिस्त अष्टम्या विधायकयावद्वचनैः रोदिणीविशि- 
छाया पवोपवासादिनिमित्तत्वविधानाद्रुधवारस्य तु केनापि 
तेनास्प्दांत्, प्रेतयोनिगतानां तु प्रेतत्वं नादितं नरैः) 
यैः कृता श्रावणे भासि अष्टमी रोदिणीयुता । इत्यनेन रोदिणी- 
युताया एव कठमुक्त्वा कि पुनवधवारेणेद्यादिना वुधवा- 
रादेः प्राशस्त्यसंपाद्कत्वस्यैव ध्रतिपादनात् 1 हेमाद्विधाधव- 
निणयासतमदनरल्लादिभिः सवैस्तथेव सिद्धातितत्वादयुकषे- 
व । अतपव द्वैतनिणैये पूर्वविद्धाटमी या तु उद्ये नवनीदिमे 
इत्यादिवास्येषु उदयपदं चंद्रोदयपरं । कठा काष्टा मुहतपी- 
त्यत्र कखादिपदं अधैरा्वर्तिंकखादिपरसमिलयर्थातसोत्परक्षाप्य- 
युक्ता । वचनात् स्वारस्येन तथाथतीतेरभावात् , संपूण सामी 
भवेदिव्यस्य वैय््यापततेः, हेमाद्विमाघवादिविरोधाच्च । अतएव 
यदि तु जयंतीवतं जन्मा्टमीव्रताद्धिन्नं. तद् तद्भवतु तत्परे- 
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हनि नतु जन्पा्टमीवतमिति पक्चांतर्मनुख्तं मयूखे । 

अत्र सदिग्धव्वेनोक्ति्मैतमेदनिश्चयबोधक-तत्र जन्माणमी- 
नित्या जयंती निद्या काम्या च-इति स्वोक्तिविरुढा । जन्माष्ट- 

भीजयंतीरन्दाभ्यां स्यवदियमाणव्रतस्यैकत्वयोधकानेकवचन- 

सूकदेमाद्विप्रथार्थापरतिसंधाननिवधनाचचेव्यसंगतेव | वक्षा- 
दनेकवचनैः भरतिपादितस्य देवाद्विमाधवनिणेयाच्च- 

तमदनरल्नादिभिः पुर्सछतस्य रोदिण्या निणीयकःत्वस्य 

जन्मकाठे सद्धावमात्रेण रोदिण्या निमिचत्वे बुधवारश्यापि 

निमित्तत्वापत्तिरिति भदिवाद्रूपश्राघवध्रंयदसनमानेणापह्- 

वस्य॒ सादसखरूपत्यादुपेश्यो द्वैतनिणेयो मयूशखश्चेति । 
यत्तु अस्पकाटसरोदिणीयोगे जयंतीनामाटमी अधराने योगे तु 
रोटिण्य्टमीति कैथिदुक्तं तत्-अधंसाजादधश्चोध्वै कलयापि 
यद्! सचेत् । इत्यादिवचनविरोधेन दूषयित्वा-घावणस्य तु मासस्य 

कष्णा्टस्यां नराधिप । येदिणी यदि ङभ्त्रेत जयंती नाम सा 

तिथिः । दव्यादिवचनाद्रोदिणीयुताष्टमीवचन एव जयंती शब्द् 

इति देभाद्धिणा सिद्धतितं ! पतेनाधैरार योदिणीयुक्ता जयं- 
तीति निणयाश्चतत उपेक्ष्यः । उद्ाहतवचनहेमाद्रिलाघव- 
वियोधादितिदिक् । दइत्थच हेमाद्विमाधवयो; परस्पर विरो- 

धरयरिहारपुरस्सरं सवैवाक्याविरोधेन निर्णीताया जन्माष्म्या 

अयं संग्रहः-शुद्धसमायां शुदधन्यूनायां, विद्धसमायां विद्ध- 

न्यूनायां वा द्रोदिणीधोगेपि _ संदे व नास्ति । शद्धाधि- 
कायां पूर्वदिने दिनद्धयेऽपि बा रोदिणीयोगे पूर्वैव । यदोत्तरदिने 

एव ॒रोद्िणीयोगस्तदा मुद्ार्तमाघराप्युत्तेरेव । विद्धाधिकायां 
पूर्वदिने ण्व निश्यीथास्पू्वं निदधे बा रोदिणीयोगे पूवौ ५ 

दिनदयेपि निशीथे निरीं विद्ाय वा रोदिणीयोगे तूत्तरे- 

येति । यस्िन्व्ै रोदिणीयोगे नास्ति तत्रापि शुद्धाविदयोः 

समान्यूनयोः सदेह एव॒ नास्ति । शुद्धाधिकाषि पूर्वैव । 

विद्धाधिका तु पूर्वदिने प्व निशीथनव्यापौ पूर्वौ ! दिनद्येऽपि 

निरीिथव्याघ्तावव्याक्तौ चोत्तरेवेति संक्षेपः । प्वं निर्णीताययां 

तिथौ उपवासादि छृत्वा-पारर्णावं बतं केयं बताते तद्धि 

भोजनं । इद्यादिवाक्यैरवितीयदिने मोजनरूपं पारणं बतांगतया 

विधीयते । तच्च सति साम्ये पारणदिनेऽलुवतेमानामटमीं 
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रोहिणीं चातिक्रस्य कायं । तदुक्तं पद्यपुराणे-कायः विद्धा 

ल सक्षभ्या रोद्िणीसदहिता्टमी 1 तत्रोपचासं कुर्वीत ॒तिथि- 

अति च पारणं ! इति 1 उथयांतप्रतीक्षायां सामभ्यामावं त्वन्य- 

तसंते कर्तव्यं । तदुक्तं वद्धिपूराणेः कथाया-मति कुयौ 

त्तिथेवौपि शास्त भारत पारणं । इति । तथा रोदिणीसदिता 

चेथं विष्टद्धिः समुपोषिता । ̀ वियोगे पारणं चजरमनयो 

बरह्मवादिनः 1 सांयोगिके चते धराते यत्ैकापि वियुज्यते । तत्र 

पारण कुयषदेवं वेदविदो विदुः । इति । यन्तु वचन-याः 

काश्चित्तिथयः भोच्छाः पुण्या सक्च्रसंयुताः । ऋक्षाते पारणं 

कुर्थाद्विनाः श्रवणरोदिणीं । इति तत् नक्षत्रातापेक्षया तिध्य- 

तस्य प्रारस्यद्योतक नतु नश्चव्रीशस्याडेकव्पत्वाभावाथः 

पारणे नक्चचातध्रतीक्लाभावा्थं वा । यति कुयादिल्यादिवास्य- 

विरोधात् । प्तेनारम्येते पारणं कार्य रोदिण्यंतो नपक्षित 

इति नियत" उ्पेक्षणीयः । अतणवोभयांतमुल्यत्वचयो 

तनायेदभिति मअरदमरल्ल;, केवरनक्षनोपवासविषयमिद्मि- 

त्युक्त्वा, तत्र॒ याः काथित्तिथय इत्यस्य स्वारस्य्ंगभिया 

ूर्वाक्तायुकस्पचिपयं वेदमिति माधवश्च संगच्छते । तथा- 

चोभयांत उत्तमः, तिथ्यंतो मध्यमः, नक्चवांतो जघन्यं इति 

फलितम् । अन्यतसंतथतीक्चायामपि सामर्व्यामवे तु भवि- 

द्योतते कथायासुक्त-शांतिरस्ल दिवं चास्तु इत्युक्त्वा 
मां विजयेत् 1 ततो वंुजनौधं च दीनानाथजनं बहु । 

भोजयित्वा तु रांतात्मा स्वयं भुजीत वाग्यतः 1 इति देव- 

विसर्जनानतरं पारणविधानात् । माघवोदाहते गाङ्डपि- 

जयत्या पूर्वविद्धायासुपवासं समाचरेत् । तिथ्यंते बोत्सर्बाति 

वा वती कुर्वति पारणं । इति । नन्वेवं अष्टम्यामथ रोदिण्यां 

न कुर्यीत्पारणं कचित् । हन्यात्पुराङृतं कम उपवासार्जतं 

फटं 1 तिधिर्टयुणं हंति नक्षत्रं तु चतुगुणं । तस्मल्प्रय- 

लतः इुर्यान्तिथिभति च पारणं । इति ब्रह्मवेवर्तवचनविरोध 

इति चेन्न । स्ायमाचतयोरह्लोः सायं प्रातश्च मध्यमे । उप- 
क [ि 9; ~ [अड य 
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त्वश्नवणेन कास्यवतांगपारणविवयत्वस्यैवोचितत्वेन निवत 

विपयत्वामावात् । अन्यथा पूवोद्ाहतव्यावेसोचनाव्यव्- 

सापत्तेः 1 काम्यवतांगपारणं ठु चष्ट्यामथति कचन 

दुभयांत एव सख्यं । तत्र रा्यण्सुह््ैरूपनिरीधास्मागुभया- 

तसमै उभ्यांत प्व । यदा तु निशीथाव्यवहितपूवकालः 

अन्यतसंत एव तद्न्यतसंतेपि अधस पारण कन्य । 

तिथ्यक्चयोर्यैदा छेदो नक्ष्रतमवाभ्य चा ॥ असनत चा 

उयीत्पारणं त्वपरेटनि । इति देमाद्विलाधवाछुदाटतचच्नात् 

केवरुतिध्यते भते च पार्णाविधानमखमथैविपयं, उभयात- 

पारणं तु सस्थैविपयमिति सिद्धातयले हे खाद्वेरप्युकताथं एव 

तात्पश्च । सवीगाचुष्टानसमर्थैस्येव काम्याध्रकाररत्वात् । न 

च- सर्वष्वेवोपवासेषु दिवा पारणमिष्यते 1 अन्यथा पुष्यद्मानः 

स्यादते धार्णपारणं । इति रात्रिार्णनिपेधकवचनविरोध 

इति वाच्यं । जयंती सिवरत्रिश्च काय मद्वाजयान्विते । 

छत्योपवःसं तिध्यंते तवा कुर्वीत पारण । दइव्यादिविशेषवचन- 

विषये खामान्यविषयकनिवेध्राघचृत्तेः 1 यदपि न सान्रा. पारण 

कुर्यीदते वै रोहिणीवतात् ॥ तच्च नश्य तच्छुयी द्रजयित्वा 

महानिश्यां । इति अढनरनज्ञोदादहतवचन  तत्साधरमरह रपा 

तनमहानिसातः पूरवमुभयांतरूपकारुसंभवे तनव कायामत्य - 

मिप्रायकं । अन्यथा अष्रस्यामथ रोदिष्यामिल्यादिविरोधापत्तेः 

नचेवं यद् राजौ विश्याद्य॑तस्तदा दिविव पारणं इयदिति 

कालछादरोनिणेयाद्तविरोघ दति श्क्यं । तयोर्नियव- 

†गपारणविवयव्वेन = तद्वियोधाभावात् । तयानलावचवत्व 

कथं निश्चितमिति चेत् । अष्टस्यामथेव्याद्वचनाञपन्या- 

सात् । अन्यथा पतद्धचनविरोधेन तयोख्पेश्चणाोयत्वमच् 

स्यात् । अ्चन्तस्य तु तिथिनक्चजयोरजुवतंमानयोरपि प्रातदव 

पूज्य क्रियमाणं पारणं न ष्यतीति वदतो भधवस्याप् 

उक्तार्थे वं तात्प्यकर्पनसंभवात् । एव च देमाद्यादीनां 

कालादरादीनां च परस्पस्विसेधोपि परिहत इति वि- 

भावनीयं । प्वं सति पूर्वोक्तदेमाद्विमाधवमदनरलश्रथान्- 

नूद्य॒तदेतन्मतत्रच्मप्ययुक्तः दिवैव पारणमिति कालखादश- 

१ मथापि", २ 'हेमाघ्युदाहृत . 
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मतमेव युक्तमिति द्रैतनिणेयः सादसरूपत्वादुपेश्य एवेति 
योध्यं । इति पुरुषार्थयितामणो जन्माष्टमीनिर्णयः । 

भाद्रपद श्ङ्काए्स्यां । विष्णुरुवाच ! व्रह्मन् माद्रपदै भासि 

शुङ्काम्याुपोपितः । बूजयेच्छकरं भक्तया यो नरः श्रद्ध 
द्वा्मीततं । यान्वितः । स याति यरमं॑स्थानं थच देव- 

सखिखोचनः । अत्रा्म्यां चूजयेदित्यन्वयाद्थौत्सत्तम्यामुपवासः 
कृतोपवासः सक्तम्यामिदयग्रेऽभिधानाच्च । गणे पूजयेयस्त 
दूर्वया सहितं मुने । गणेशो महेश्वरः । फटेर्नौनाविधेर्दिव्यै- 
गैधपुप्पविटेपतेः । दुवामभ्यच्थै चेशानं सुच्यते सर्वपातकैः । 
शुचो देशे प्रजातायां दूवौयां ब्राह्यणोत्तम । स्थाप्य लिगं 
ततो गंधेः पुष्पेधूपेः समर्चयेत् । खजैरेनौरिकेरेश्च मातुकिग- 
फरेस्तथा । पूजयेच्छंकरं भक्तया दूरैया बिधिवद्धिज । दध्य- 
्षतेर्धिजधेषएट मध्यं द्द्यात्रिरोचने । दुवौरामीभ्यां संपूज्य 
मानवः श्रद्धयान्वितः । स वै सुकृतजन्मा स्यात्सर्वदेवेत्त 
वदितः । विद्यां प्राभोति विद्या्थी पुत्रार्थी पु्रमापुयात् । 
धनार्थी धनमाभोति मायौर्थी कमते च तां । मनसा यद्य- 
दिच्छेन्तु तन्तदाप्रोति मानवः । य पवं पूजयेद्यो भूतेशं 
मानवः फलैः 1 स सप्तजन्मपापायैश्रुच्यते नाज संशयः । 
कृतोपवासः सप्तम्यामण्म्यां पूजयेच्छिवं । दूवौसमेतं विद्रेद 
दृध्यक्षतफठेः शुभैः । त्वं दूर्वेऽखतजन्मासि वदितासि खुरा- 
खुरः । सोभाग्यं सतति देहि सर्वकार्यकरी भव । यथा शा- 
खाप्रश्ाखाधिरविस्ततासि महीतले । तथा ममापि संतानं देहि 
त्वमजरासरं । इति दूवौपूजार्मच्रः 1 स्वदिगमनैरीशानम्च- 
येत्परयतः श्युचिः । ततः संपूजयेद्धिपान्फटैर्नानाविधर्दिज । 
अनच्निपक्रमश्नीयादन्नं दधि फटे तथा । अक्षारलवणं ब्रह्मन्न- 
श्रीयान्मघुनान्वितं । दचात्फलानि विधेषु फलाहारः स्यं 
भवेत् । रणस्य शिरसा दूर्व शिवं शिवमवाधरुयात् । य॒ णवं 
कुर्ते भक््या महादेवस्य पूजनं 1 गणत्वं यालयसरौ ब्रहमन्मुच्यते 
ब्रह्महत्यया । एवं पुण्या पापटरा अष्टमी दुर्वसेक्ञिता । चतुर्ण 
सपि वणोनां खीजनानां विरोषतः । इति हेमाद्विमदनर- 
न्नघुदाहतमिष्यच्पुरणे दूवौषटमीवतं खीपुंसाधिकारिकं 
काम्यमुक्तं । भविष्थोन्तरे तु 1 अष्टम्यां फलपुप्पेश्च खजर 
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रिकेरकैः । द्राक्षामखकपिंडेश्च वद्रैलंकुचैस्तथा । नारे 
दुकैराघरेवी जपय दाडिमः । दध्यक्षतैः सखजोभिश्च धूपिनेवेय- 
दीपकैः 1 मंत्रेणानेन रद शणुष्वावदहितो मम ! त्वं दर्वै- 
ऽग्ृतजन्मासि वंदिताक्ति सुरारेः । सौभाग्यं संतति दत्वा 
सवेखीख्यकरी मव । यथा शाखाधदयालाभि्विस्तृतासि मदहय- 
तटे । तथा ममापि संतानं देहि त्वमजयामरे ! वत्वा पिष्ठानि 
विभेभ्यः फलं च॒ विविधं भरभो । तिटपिध्कगोधूमधान्यपि- 
डानि पांडव । भोजयित्वा खुहन्मिजसंवंधिश्वजनांस्तथा । ततो 
शुंजीत तच्छेषं स्वयं ध्रद्धासमन्वितं । दूवीमीवतं पुण्यं य 
करोती मानवः । न तस्य ॒क्षयसाप्नोति संतति; साक्तपौरषं । 
नदते मोदते निलयं यथा दूवौ तथा कुलं । इति द्वोपूजामाघनं 
अतीयते । तथापि शिवपूजाया अप्युपसंहायैत्वादेकमेव बतं 
नतु बततिरं । अतएव एतच्च पिष्टादिकमनिपकमेव भश्च 
णीयं । अन्चिपक्रमश्चीयादिति भविष्यत्पुराणवचनादिति 
मद्नरलः संगच्छते । एतच्च खीणां निलयमपि । या न पूजयते 
दूवौ मोदादिषह यथाविधि । अणि जन्मानि वैधव्यं रमते 
नात्र संशयः । तस्मात्संपूजनीया सा अतिवपै वधूजनः । 
खखसंतानजननी मलैः सौख्यकरी सदा । इति मदनरनाधु- 
बाहतपुराणसखश्चये अकरणे दोषश्रवणाद्धीप्साश्चुतेश्च । 
सुहत रोदिणेऽषटस्यां पूवी वा यदि वा परा | दुर्वा्मी तुसा 
क्रेया ज्येष्ठां मूलं च वर्जयेत् । इति पुराणससुचयान्नवममुह- 
तैखयैव कर्मकालत्वात्पूरवै्ैव दिनद्ययेऽपि वा तद्या दिनदये 
रोदिणास्पे वा पूरयैव चाद्या । श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव 
इताशनी । पूर्वविद्धेव कर्तव्या रिवरातरिर्षलेर्दिनं । इति बृहच 
मवचनात् । शुङ्काएमी तिथियौ तु मासि माद्रपदे मवेत् । 
इुवाण्मी ठ सा क्ञेया नोत्तया सा विधीयते ।. इति पुराण- 
सखुचयाच । उत्तरदिन एव रोदिणव्य्तौ महत रोण इति 
वचनादुत्तरेव । तत्रापि । रद्र पूजिता दूर्वा हंत्यपल्यानि ना- 
न्यथा । मठुंरायुदैय मे तस्मात्तां परिवजैयेत् । इति पुराण- 
समुचये य्येषठामूखयोरनिष्टफख्बोधनात् , दुरवाएटमी सदा 
स्याज्या भ्येष्ठामूलक्ष॑संयुता । तथा । प्राति भाद्रपदे मासि शङ्धा- 
स्यां च मारत । दुर्वामभ्यचैयेद्धक्तया ग्येषठां भूरे च वर्जये 

१६ पुन चिर 
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त् । इति निषेधाच्च; पूचदिने रोषिणे च्येठादिसत्वे उन्तरदिमे 
सैहिणे तदभावश्चेच्तदोत्तस्ेव । यद् ज्येषठामूखरदहिताष्टमी न 
छभ्यते तदापि कर्तव्यमुक्तं पुराणसखश्ुचये--कतैव्या त्येक- 
भक्तेन ज्येष्ठा मुरं यदा भवेत् । दू्वीमभ्यचैयेद्धत्या न व्यं 
दिवसं नयेत् । इति ! अनेनानश्चिपकसश्चीयादिति विदहितानभि- 
पकभोजनस्याने अच्चिपक्राश्नमोजनसूयेकभक्तं विधीयते । अ- 
न्यत्पूजाफर्दानादिकं स्वयमेव करव्यं । अतएव दू्वमभ्य्च्यै- 
कभक्तं कार्यमिति निणयामतः संगच्छते । अतो जाह्यणद्वारा 
पूजां छतव्वेति बदनरल्लः काटतत्वविवेचनादयश्च चिलयाः । 
कर्तव्या स्वेकभक्तेनेद्नेनानभ्चिपक्षादाने एव निषेध इति बोध्यते) 
पूजायामपि तत्स्वीकारे दुर्वामभ्यर्ययेदिवयेतद्विरोधात् । नचै- 
क्षं पूजितेत्यनेन पूजायामप्यनिष्टफलधवणाद्राद्यणदरित्यु- 
कमिति द्ौक्यं । ब्राह्यणदृतादपि पूजनात् यथैद्रश्चः स्वरतो 
पयाधादिल्येव यज्ञमानस्येव तद्ापत्तेः ! या न पूजयते दुर्वा 
मरोदादिह यथाचिधीव्य्च यथाविधीति विरेषणांशत्यागापत्तेः । 
नन्वेवमपि-शद्धा भाद्रपदे मासि दूर्वासंक्ञा तथाष्टमी 1 सिक 
एव कर्तव्या न कन्यार्कै कदाचन । सिदस्थे सोत्तमा सुय 
ऽदिते मुनिसत्तम । तथा । अगस्त्ये उदिते तात पूज्ये 
तोद्धवां । वेधव्यं पुत्रशोकं च दद्रा जन्मानि पच च । इति नि- 
णयाश्चतादुदाहतस्काद् । उद्यानिकारिवपवित्रकमेधपूना- 
दृवा्टमीफर्विरूढकनागराणि । स्रीणां तानि निखिरान्यपि 
वाषिकाणि ङुयौदगस्त्य उदितेन शुभानि लिप्सुः । इति 
द् माद्रयुदाहतलागाा्वणा च कन्याक अगस्त्योदये च 

निषेधात् , भाद्रद्युङ्ाएम्याः पूवं कन्याकः अगस्त्योदयो वा 
भवति तदा कि कार्यमिति चेत् । पाजापव्यक्च॑सयुक्ता श्रावण- 
स्यापसताटमी । वपर क्पं तु कतैव्या तुश्य्थं चक्रपाणिनः । 
इति वाक्य रोदिणीयुक्ताषटम्यां चक्रपाणितुश्यर्थं वाकयांतसेण 
चतं विदितं तद्रोहिणीरहितायामप्यष्टम्यां विधत्ते इति 
यथा हेमाद्विमदनरल्नादिमभिः किद्धांतितं, तथा श्छृतेपि शङ्का 
गाद्रपदे मासीति स्कादेन भाद्र्ुकछाणम्यां वचनांतरेवद्ामी- 
सक्कं चत विहित तात्खहाकं एव कतैव्यमिति विधीयते । 1 

१ द्ेमाद्विमाधवादिभिः", 



महारक्षम्यष्टमीनिर्णयः । १२९ 

तथाच सिहकंवहिभूतश्युङ्कपक्षपरिलयागेन सिहाकैयुक्तमाद्ररू- 
ष्णाएम्यामेव कामिति प्यवसलानाच्रायुपपत्तिः । नचाप्मी- 
दाच्डस्य बते लक्षणे दोप दति रौक्यं । लक्षणां विनापि 
वाक्योपपन्तावेव लक्षणादोष इति सिद्धांतात् । प्रृते कन्या्क- 
गताणएस्याः किदाकै कथमपि कर्ठुमहाक्यत्वेन वपक्यस्येव वै- 
यथ्यीपत्तेः । एवमगस्त्योदयेपि ! अधिमास तु संप्राप्ते नभस्ये 
तूदये सुनेः । अवौग्दूर्वावतं कराये परतो मैव छुचचित् । इति 
निणयदीपोदाहतस्कांदात् रप्णाप्रस्यामेव करतन्यं । दव 
मीच सिंहस्थे सर्य माद्वपदशुङ्काष्मी भवति । यदि चा- 
छटम्याः पूर्वमगस्तिर्देति तद् प्राग्वहके पश्च कार्येति हेमादि- 
सिद्धातोपि उक्ताथैतात्पयकत्वाधयुक्तं पव । अतएव कन्यास 
ङुंभजनावनस्तगे दूवीष्टमी यास्ति नभोपरा्मी । इति ज्योति- 
विंदाभरणे कालिदासः संगच्छते । पतेन कन्याकौगस्त्यो- 
द्थरूपदोषेपि दूबीमभ्यर्व्यैकभक्तं कायमिति निणेयाभरतः, 
ब्राह्मणद्वारा पूजां इत्वेकभक्तं कार्यमिति मद नरलः, काल- 
तत्वविवेचनादयश्चोपेक्ष्याः ! स्वोदाहत-शुङ्धा भाद्रपद 
मासि इति स्कांदवेयध्यापत्तेः, देशना द्विविपेधाञ्चेति दिक् । 
इति दृर्वषटमी ॥ ॥ मासिमाद्रपदे शुङ्कपक्षे ज्येष्ठायुताष्रमी ! 

महालक्षष्य्टमीत्तं । आरन्धव्यं वतं तत्र महारक्षम्या यतात्मभिः ! 
करिष्यामि बतं दैवि व्वद्धकस्त्वत्पसयणः । तद्विध्चेन मे यातु 
समासि त्वत्प्रसादतः । दत्युच्चायै ततो वद्धा दोरकं दक्षिणे 
करे । पोडशाश्रथिसदहितं शरणे: षोडकभियतं । ततोऽन्वदं महा- 
लक्ष्मी पूजयेन्नियतात्मवान् 1 गंधपुष्पेः सनेचेयेर्यावक्छष्णाष्टमी- 
दिनं । तसिन्िने तु संप्राप्ते कुयौदुयापनं रती । इत्यादिस्क- 
दपुराणे पोडशतिथिसाध्यं महालक्ष्मीवतमुक्तं ! तस्यारंभः सं- 
पृणोयां मधभ्याह्वादुध्वं नवमीयुक्तायां वा च्येषठानक्चत्रयुतायां 
भाद्रसिताष्रम्यां खिहाके एव कार्यः । उद्यापनं तु वक्ष्यमाण- 
दोषचतुष्रयरहिताश्विनकृष्णा्टस्यां कार्यं । मासि भाद्रपदे 
शुङ्कप्चे ग्येष्ठायुताष्मीलयादिस्कांदात् । कन्यागतेऽकं भरारभ्य 
कर्तव्यं न धियोचैनं । दस्तप्रातदलस्थेके तद्रतं न समापयेत् । 

इति पुराणससुचयात् । निणेयाखते ब्रह्मांडपुराणे 
१ 'कारयितवैकभक्तः, 
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सप्तमी पुष्यलयुक्ता कत्तंव्या चाश्िनाण्टमी । दुर्गोत्सवे सिते पक्षे 
वहले श्रीवते शुभा । इति । अन्न सपमी पुष्यस्ंयुक्तेति बहु 
शम्या पव विरोषं । स्िताटस्याः पुष्ययोगासंभवात् दुर्गो- 
त्सवे सितपश्चगाण्मी श्ुभेदेवार्थः । अ्ररा्मतिकम्थ वर्तते 
योत्तरा तिथिः । वदा दस्यां तिथौ कार्यं महाङक्ष्मीवत शुभं । 
इति च पुराणखस्ुचये । पूजनीया गदस्थेन अष्टमी ब्राचुषि 
धियः । दोषेश्तु्िः संत्यक्ता स्वैसंपत्करी तिथिः । पु्रसौ- 
भाग्यराज्यायुनौरिनी सा प्रकीर्तिता । तसमात्लर्वप्रयलेन 
ल्याज्या कन्यागते स्वौ । विशेषेण परिव्याज्या नवभीदूपिता 
यदि । भिदिने चावमे चेव अष्टमीं नोपवासयेत् । पुरहा नव- 
भीविद्धा स्वघ्नी हस्ताथैगे रवो । धर्मन्नी चिदिने पक्ता लयाज्या 
चेवावमेपि सा । इति दौषचतु्टयं । अन्न कन्यार्कनिपे्रो वता- 
रभविषयः, अिदिनावमौ उभयविषयौ, नवमीवेधः दस्तार्ध- 
गाकंञ्च समात्िविवृयाविति बोध्यं । चिदिनावमयोटक्षणं रल- 
मारायामुक्तं । यत्रैकं स्पृराति तिथिदधयावसानं वास्ेद्वमदिनं 
तङ्कमाचैः । यः स्परद्धवति तिथित्रयस्य वारखिधुस्प्क् 
कथितमिदं इयं च नेष्टं । इति । पएतद्ोषचतुष्यवजेनं प्रायेणा- 

रंभोद्यापनयो रेवेति । अन्यथा पोडरावर्षसाभ्यवतस्य मध्ये दो- 
धसंभवे अकरणं स्यात् । अतो मध्ये सतिसंभवे व्याज्यं न 
नियमतः । अतएव -श्रियोऽचनं मद्वपदे सिताषमीं भारभ्य 
कन्यामगते च सूये । समापयेत्तन्र तिथौ च यावत्सूयैषतु पूर्वा- 
धेगतो युवत्याः । इति पुराणसष्ुचयेप्युकतं । आश्विनङ्ष्णा- 
छटम्यां च प्रयोगसरमाधिस्तत्र-अभ्वरा्रमतिक्रम्य वतैते योत्तसा- 
तिथिः । तदा तस्यां तिथौ कार्य महारक्षमीघ्रतं शुभमिति पूवौ- 
दाहतवचनेनाधैसनोध्वैकारुस्प्िन्या उत्तरस्या एव विधा- 
नात् । पूवां वाऽपरविद्धा वा च्राद्या चंद्रोदये सदा । निसु 
हतौपि सा पूज्या परतश्योर्ष्वगासिनी । इति पुराणसमु्ययेन 
प्रविद्धा अपरविद्धेति पयदासेन नवमीवेधयोग्यनवम्यवि- 
छायाः; चद्रोदयव्यापिन्या विधानात् । षोउशैरूपचरे्च धूपदी- 
पादिभिस्तथा । जागरं तत्र कतैव्यं गीतवादिवनिःस्वतैः । ततो 
निशीथे संप्ातेऽभ्युदितेऽशतदीधितौ । दचादरष्यै च रेण 
नती तस्यै समादितः । इति स्कांदेन-चंयोदयातपूषैकाञे एव . 
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ष्ठूजाविधानात् । पूर्वदिने एव चंद्रोदयव्याप्तौ पूर्वा । उन्लर- 
- विने उमय वा चंद्रोदयव्याप्तौ तृत्तरैव । यदा पूर्वचद्रोद्- 
खानतरं श्रहत्ता दितीयचंद्रोदयात्पूर्वै समता तदोत्तरज पूजा- 
च्ाटे ज्योतिःदाखम्रसिद्धतिथेः चंद्ररष्यदानकाले च साकद्य- 
अचनापादिततिथेः सत्वातू--कर्मणो यस्य यः काल इति व- 

च्चनेनोत्तरस्या एव विधानात् 1 चरिसुहर्तीपि सा पूज्येत्यनेन 
 दितीयदिने उदयोध्व॑गामिनी चिुद्धतौपि पूज्या कि पुनः 
 कमेकारव्यापतिशाखविषयीभूतेति सैव भस्तूयते इति सिद्धं । 
ब्युवैदिने प्व चंद्रोदयव्याघ्तौ पूर्वा, उभय चंद्रोदयव्याप्ाव- 
ल्यपो च परेवेति । यत्तु द्नरल्ने अस्य समापनं -चद्रोदयवते 
च्चैव तिथिस्तात्कालिकी स्घ्रता । इति वचनाच्चद्रोदयव्यापिन्यासेव 
च्छायं । उभयत्र चद्रोदयव्याप्तौ कृष्णपक्षेऽषटमी चेवेवलयादिवचना- 
स्पू्स्यां कतव्य । उमयत्र चंद्रोदयव्यापित्वेऽप्युत्तरदिने च॑द्रो- 
द्धयोत्तरमुह्यतै्रयव्यापिनी तदोत्तरस्यां समापनीयं, पवौ वा पर- 
वचिद्धा. वेति वचनादित्युक्तं । तदन्यतरदिनेपि चद्रोदयव्याध्य- 
मवि समापनटोपापत्तेः । दिनदयेपि निरीथव्यापिनी जन्मा- 
शमी छष्णपक्षेऽ्टमी चेवेत्यादिभिस॑ निर्णेतुं शाक्या तेषां अद- 
वयधविषयत्वात् । अन्यथा बतांतरेष्वपि निरीथवेधः भखज्ये- 
सतेति माधवादिभिः सिद्धांतितत्वेन रृप्णपक्षेऽ्मीति सामान्य- 
च्यचनस्य प्रृते भरच्स्यसंभवात् , अष्टवटिकापरिमिततिथिचद्धे- 
असंभावितत्वेन तदेकसाध्यस्य पूरवच॑द्रोद्यमारभ्य अत्तति- 
येसत्तरचेद्रोदयोत्तरमुदहवैत्रयसत्वस्य बाधितत्वात् , िमुहती- 
व्पीलयपिराब्दविरोधात्, पूर्वा वा परविद्धावा ग्राह्या चद्रोदये 
चदा । इति पू्वाधेविरोधाच्चायंतासंगतमेव । अतप्व मदन- 

 शलृषठाद्यायिनः कालतत्वविवेचनस्खछतिकोस्तुभादयः 
स्वं नवीनग्रंथा उपेशष्याः । पूर्वा ॑वा परविद्धावेति वचनाथौ- 
ज्तानमूटत्वाचच्च । पतेन चद्रोद्यादूरध्वं भरियुद्धर्तव्यापित्वे तू्तरेव 
व्नवमीविद्धापि कथिति निणेयास्त्तोप्ययुक्तः । अधरानानं- 
लरवेधस्वीकारस्तु चिभिरयुहतैर्विध्यंति इति चचनस्य वेधकति- 
व्थेरव्ये अस्तमये वा च्िमुहतैसत्वं बेधप्रयोजकं । वेध्यति- 
 थेरपि चिमुहूत॑सद्भावोऽपेक्षितः । तेनोदयास्तसमययोरेव वेध 
दति माधवस्य च विरोधात्, उदाहतवचनैरदयास्तमयन्यापि- 
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मीनामेव तिथीनां सामस्त्येन शराशस्तयाभिधानाद्पूवपस्वेधोपि 
उद्यास्तमयकालीन षवेत्ववसीयते इति उदाहरणप्रकश्णस्थ- 
स्वद्यथविसरणस्रुलत्वाच्चायुक्तमेव । इति मदहालक्ष्मीवताशटमी | 
कंगपुराणे-तेन खा जकसेस््तरे । भामे कर्कैटबाद्ये तु नि- 
जेपूजना । त्यमास्ते शुभा चुनः । दत्यंतेन व्येष्ठानामिकाया अ- 

टक्षम्या उत्पच्यादयुक्स्वा । अनाथाहं जगन्नाथ वृत्ति देहि 
नमोस्त॒ ते । इत्युक्तो भगवान्विष्णुः परदस्याह जनादैनः । ज्ये- 
छामसुध्मीं देवेदो माधवो मधुसूदनः । यो सद्रमनधं शरव 
दकरं नीटलोदितं । अंबां हेमवती वापि जनित्रीं जगतामपि । 
मद्भक्ता सिदयद्यन्न तेषां वित्तं तवेव हि । ये तमेव महादेवं 
विनियैव यजेति मां । म्रुडा दयभाग्या मद्भक्ता अपि तेषां धं 
तव । ये वि्निद्य यजते मामल्यंतरेशकारकाः । मद्भक्ता नेव 
तद्भन्ता एवं वर्तति दुम॑दाः । तेषां यं धनं क्षे्रमिष्टापूत 
तवेव च । तसरात्प्डेयस्तस्येवं बलििद्यो न चेश्वर! विष्णुभक्तेनै 
सदेहः सर्वैयज्ञेन सवथा । अगनाभिः सदा पूज्या वटिभिर्दि- 
विधेदिजाः । इति ज्येष्ठापूजो्ता । तक्तारोपि छिगपुराणे- 
कन्याकं यामी शङ्का ज्येक्चे महती स्मृता । अलश्ष्मीपरिदा- 
राय ज्येष्ठां तत्र भपूजयेत् । इति । कन्याक्व्यभिचारिद् शति 
भाद्रपदे इव्यर्थः ! तच पूजावतेषु स्वषु मध्याहव्यापिनी तिथिः 
इतति वचनान्मध्याहव्यापिन्या ब्राद्यत्वात् । यदा दिनद्वयेपि 
मध्याहच्यापिनी तदा शुङ्कापश्चगतत्वेनोन्तर्स्या एव प्रहणे परापे 
पूबन्रेव ज्येठायोगे ज्येष्ठश्च महती स्खतेव्यमेन पूर्वैव प्राद्येयथः। 
यदा पूवेदिने मध्याह्वानतर नक्षत्रं प्रहृत्तं द्वितीयदिने मध्यह्लो 
मध्याह्वातपूवं वा समाधिस्तदा । यसिन्नस्तमियाद्गाञस्तन्नश्च- 
जसुपोषणे । इट्युपवासेऽस्तगामिनो विधानात् । उपवासे यदक्षं 
स्यात्तद्धि नक्तेकभक्तयोः । इत्यनेनेकभक्ते तस्येव भ्राह्यत्वात् , सा 
तिथिस्तच नक्ष थसिन्नस्तमियद्रविः 1 इति वचनापादितनक्षच्- 
मादाय पूर्वदिने एव 1 यदा पूवैमध्याह्मारम्य भवृत्तं द्वितीयदिने 
अपराह्न स्पृशाति तदा यथानक्ष्मेव प्रधानतया निमित्तमाभ्रिल 
मासि भाद्रपदे युङ्कपक्षे ज्येष्ठश्च संयुते । यसिन्कसिन्दिते कुयौ- 
ज्येष्ायाः परिपूजनं । इति स्कंद विषितवतस्य यस्मिन्दिने 

१ (तथेव, 
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भवेजयेष्ठा मध्यान्टादृष्वमप्यणुः । तसिन्दविष्यं पूजा च न्यूना 
चेत्पूर्ववासरे । इति स्कांदादुत्तरदिन एवानुष्ठानं । तथा नक्ष- 

घविरिटतिथिनिमित्तकवतेऽप्युपसर्जनीभूतस्यापि नश्चचस्योचि- 
तत्वादुत्तरदिन एव । यद् पू्ेमध्याह्यानंतरं तिथिनक्त्रं भदत्त 

द्वितीयमभ्याह्यस्पू्चै समातं तद् साकटयवचनापादिततिथिनक्ष- 
जरखन्ताया उभयत्र सत्वेपि तिधिध्राधान्यात्तश्याः जुद्धाया उत्त- 

रस्या एव पूञ्यत्वात्त्नैवालुष्टानं । यद् लु दविनद्वयेपि कमक 

तिथिनक्चष्खन्ता समाना एकज रविवास्योगस्तदा--त्रभ्य 

यदा वासो भानो््यैषठ्षुमेव च । नीखन्येष्टेति खा भोक्ता दुभा 

वहुकालिका । इति स्किन रविवार्योगे प्राशास्त्यवोधनाद्रवियुः- 

क्तैव ब्राह्या । एवं पू्वैमध्याहमारभ्य नक्षत्रं रत्तं उत्तरमध्याहा- 
सपर्य समाप्त, तिथिषु द्वितीयदिन प्व मध्याहव्यापिनी तव् 
तिथेः भराधान्याङुन्तरैव ्राद्येति । पूजा त । उयेषठाये ते नमस्तभ्यं 
श्ष्ठायै ते नमोनमः। चार्वायै ते नमस्तभ्यं शंकर्यै ते नमोनमः । 
इति मंत्रेण कर्तव्या । यत्तु कारुतत्वविवेचने, तप्ते पयसि द- 

ध्यानयति खा वैेश्वदेव्यामिक्षेलयन्न वैश्वदेवीराव्दान्वयकभ्यदेव- 
तान्वयेन यागघ्विनियोगङामेन पयसः भाध्रान्यात् सेति शब्देन 

परामरछसमवादामिक्चारब्दः तस्य नामधेयमिति युक्तं नत 

तथा्म्याः श्राधान्यं संभवति । येन नीटन्येष्ेति तन्नामधेयं 

स्यात् 1 न चाजापि--छृतस्नानो नरः कुयौत्तस्यामन्यत्र वा 

दिम । भक्तियुक्तः शुचिभूत्वा ज्येष्ठायाः परिपूजन । इ्युत्तर- 
वाक्ये तस्यामिलयष्टस्यं बिनियोगात्संभवल्येव तदिति वाच्यं । 

उपक्रमे ज्ये्ठायुक्तस्य यस्य कश्यापि दिनस्य कमैकाटत्वावगमेन 

तद्धिरूदस्या्टम्यास्त्न विनियोगस्यासंभवात् । तेनोपक्रमालु- 

सेधान्नक्चजमेव सेति शाब्देन पराखह्यत इति तस्यैव नामधेयं 

नीरग्येषेति 1 द्ीखिगं च सा वैश्वदेव्यामिक्षेतिवत् । माध- 

वस्य तु तिथावेवेदं योजयतोऽभिभ्रायं न विद्य इत्युक्त । तत्न 

-यस्िन्कस्सिम्दिने दत्युपमवाक्येपि तिध्यंतरवदष्टभ्या अपि 

परामश्पत् तस्यामन्यत्र चा दिने इत्यत्राष्टस्या षव सुख्यत्वभरतीतेः 

उप्माविसेघेननैवान्वयसंमवात्तेति खीलिगशब्देन तत्परामशे- 

सयैव युक्त्वाच्मीटज्येेति तस्या एव नामधयसुचितं । किच 

खा वैश्वदेव्यापिक्षेदयत्र विधेयवोधकामिक्षापदसामानाधिकर- 
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धेयपव्सामानाधिकरण्याभावात्सेतिदाब्देन नश्च्रपसयमशीखभ- 
वान्नीखन्येषठेति नक्चस्यैव नामधेयमित्युक्तिः कथमिति चिन्तयं । 
तस्मान्माधवाशयं न विद्च इति भ्रंथ एव यथाथैक इति दिक । 
यत्त॒-- मसि भाद्रपदे पक्षे शङ्के ज्येष्ठा यदा भवेत् । रनौ 
जागरणं कत्वा गीतवादि जनिःस्वनै; । श्वंविधविधानेन ए- 
भिर्मैत्रसतु पूजयेत् इति । मदनरल्नाघुदाहतभविष्योसरे- 
मासि भद्रपदे श्ुङे पद्मे ज्येष्ठक्ष॑संयुते 1 यस्िन्कसिन्विनि 

छयीज्येष्ठायाः परिपूजनं । इति । हेमाद्रौ स्कादि च ज्येष्ठा- 
नक्षत्रं प्राधान्येन निभिन्तीरत्य ज्येष्ठा्रतमुक्तं 1 तत्र. यद् पूर्व- 
मधभ्याह्गमारभ्य भ्रदन्ता ज्येष्ठा द्वितीयमध्याह्े मध्याह्ात्पूर्वं चा 
समाप्यते तदा मासि भाद्रपदे इति स्कदापूर्बदिने र्व । 
यदा पू्चैमध्याहानंतर प्रवृत्ता दवितीयसध्याह्ने समाप्यते तवा-- 
कृतसख्नानो नरः छर्यात्तस्यामन्यत्न वा दिने । इति स्कादाद- 
मीयुता ्राह्या । यदा मध्याह्वमारभ्य भवत्ता दवितीयदिने.अ- 
पराह्धं स्पृशाति तदा-- यस्मिन्दिने भवेज्येष्ठा मध्याह्ञदुरध्व- 
मप्यणुः । तस्मिन्दविष्यं पूजा च न्यूना चेत्पू्ववासरे । इति 
स्कांदादुत्तरदिने एव । मेवेणावादयेदेवीं ज्येष्ठायां ठु प्रपूज- 
येत् । मूके बिसजैयेदेवीं धिदिनं बतसुन्तमं । इति बचनात्पूजा- 
दिनात्पूवेदिने आवाहनं उन्तर्दिने विसजंनं कार्य । प्रत्याद्दिर्वः 

` तिथाङुक्तं यज्येठादेवतं वतं । प्रतिज्येष्ठावतं यच्च विदित 
, केवोडनि । तिथावेवाचरेदाद्यं दवितीयं केवलक्षके । इति 

. कालाद ्ोदाहतनात्स्ये ज्येष्ठायोगाभावे केवरुतिथौ कार्य 
, भिव्यथैखिद्धः सर्वेवाक्यावितेधेन ज्येष्ठाएटमीनिर्णयः । $इति भा- 
दरपदश्ङ्काष्टमी ॥ ॥ आभ्विनशुद्काष्ठम्यां । अश्वयुक् शु्कपश्चे या 

दगौ्म। अष्टमी मूकसंयुता । सा महानवमी शरोता अ- 
खोक्ये तु खदुकेभा । कन्यागते सवितरि शद्धे पक्षेऽ्टमी तु 
या | भ्रूलनक्षत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्ता ! अष्टम्यां च 
नवभ्यां च जगन्मातरमंविकां } पूजयित्वाभ्विने मासि विद्ोकौ 
जायते नरः । इति दैमाद्रौ स्कांदे प्रमासखंडे अंविकापू- 
जोक्ता । तच्ना्ठभ्यां महाकाली दक्षयक्ञविनाशिनी । भदुभूता 
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महाघोर योगिनीकोटिभिः सहः 1 अतो्थं॑पूजनीया सा त- 
सिश्नटनि मानयः । उपोपितेरूपदीपवस्नमाव्याजुलेपनैः । इति . 

ब्रह्मपुराणे उपवासोप्युक्तः । अयं पुत्रवता न कार्यः । उपवासं 
महाटस्यां पुत्रवान्न समाचरेत् । यथा तथा च पूतात्मा वती 
देवीं भपूजयेत् । इति कालिकापुराणात् । तत्नोपवासपूजादा- 
चष्टमी नवमीयुता ग्राह्या । वञुरघ्रयोरिति युग्मवा््यात् । 
शुङ्कपक्षेऽष्टमी चैव शङ्खश्च चतुर्दशी । पूवैविद्धा न कवैव्या 
कर्तव्या परसंयुता । उपवासादिकार्यषु प्प धर्मः सनातनः । 
ति निरमवाक्यषच । मद्नरले स्छतिशखसुचये-शरन्मदा- 
छटभी पूज्या नवमीसखयुता सदा । सप्तमीसंयुता निलयं रोकसं- 
तापकोरिणी । जंभेन सत्तमीयुक्ता पूजिता त महमी । इद्रेण 
निहतो. जंमस्तदा दानवपुंगवः । तस्माट्सवैप्रयल्ञेन सप्तमी- 
मिधिता्रमी । वर्जनीया प्रयल्ेन मञुजैः श्युम॑कांक्षिभिः । 
स्तमीराव्यसंविद्धा वञजनीया सदाम । स्तोकापि सा तिथिः 
पुण्या यस्यां सूर्योदयो भवेत् । इति । अन्न मौमवार्योगोऽति- 
प्रशस्तः । अष्टम्यास्ुदिते सूं दिनाते नवमी भवेत् । शूञ- 
वारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयल्लतः । इति निणयाश्रुताधुताह- 
तवचनात् । निणयाग्ते-मूरेनागमनं देव्याः पूर्वापादासु 
पूजनं । उत्तरा वरि वद्याच्छवणे चापराजिता । इति । तभरैव 
देवीपुराणे- सूर्योदये परं स्क्तिः परूणौ स्यादपय यद्रा । व 
चिद्ानं प्रकर्तव्यं तत्र देराः शुभावहः । बलिदाने कतेऽश्म्यां 
राषटमगो मवेन्रुप । इति 1 अयं निषेधो नवभ्यां विदहितस्येव वले- 
नतु बक्ष्यमाणा्रम्यां विहितस्य वटे: । अत्र सपमीविद्धानि- 
वेधकवाक्यानि द्वितीयदिने पूजोपवासयोग्याएरमीसत्वे च्व 
व्रवर्तते । द्वितीयदिने उपवासखादियोग्याए्टम्यखाभे तु सप्तमीयु- 
तापि काया क्मकार्व्यात्तिाखस्य तनैव प्रत्तः । यदण- 
स्याश्चिने मासि शुद्धा कल्याणकारिणी । स्तम्यापि युता 
कार्या मूलेन तु विर्चेषतः । अहं भद्रा च भद्रां नावयोरतरं 

कचित् । स्वैखिद्धि परदास्यामि भद्रायामर्चिता ददं । भद्रायां 

भद्रकाल्याश्च मध्ये स्यादर्चनक्रिया । तस्द्धै सक्तमीविद्धा कार्या 
दुगौष्टमी बुधैः । विष्ट त्यक्त्वा महाष्टम्यां मम पूं केति 

१ "निगमाच', २ “सहिताः. ३ श्युमकारिमिः'. 
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यः । तद्य प्रूजाफरं न सयाततेनादमवमानिता । इति 1 
याभ्रताघुदाहतविश्वरूपनिवंधादिवचनेभ्यश्च व ४ 
हती सक्षम धितीयदिने सुहतैद्यमशटमी ठतीयदिने सुहूतोत्र 
नवमी तदा त्रिकालं पूजयेदेषीमिति वचना्ूनायाः कालन - 
यसाध्यत्वादुयवासस्य चादोराचसाध्यत्वात्तत्र मुख्यतिथ्यमावे 
साकट्यवोधकवचनापादिततिथिसत्ताया अवश्यमपेशष्यत्वात् 
दविमुदर्तीपि कर्तव्या या तिथिर्कद्धिगामिनी 1 इ्यादिभि्रःदावे 
दविमुहतीयाः साकव्यप्रतिपादनात् क्षयगामिन्यां तिथौ दियुह- 
तायां साकल्याभावेन पूर्वत्रैव कर्मणो यस्य यः काठ इत्यस्य 
धञरत्तेः, उत्तरस्तिथयो यत क्षयं यांति नराधिप । पु्वी्मीं 
तदा ऊयाद्न्यथा स्वशयुभं भवेत् । इति दुर्गोत्सववाक्येन पूर्धस्या 
एब विधानात् । सप्तम्यामुदिते सूरये परतश्चा्ठमी भवेत् । तकर 
दुर्गोत्सवं कर्यान्न कु्यादपरेऽहनि । यदा्रम्यां तु संप्राप्य अन्तं 
याति दिवाकरः ! तत्र दुरगोत्छवं कुर्यान्न कुयीद् परेऽ नि । दु भिश्च 
ततर जानीयान्नवम्यां यत्र पूज्यते । इयादिनिणेयाश्तमदनः- 

रननायुदाहतवचनेनैवमीयुक्ताया निवेधाच् पूर्वैव । जचैवं यामी 
सप्तमीविद्धा सती तिथिक्षयवद्यात् दितीयदिने न वधते त- 
द्विययत्वात् पूरवविद्धाविधायकवचनानां । तदुक्त स्छलिसय्दे- 
यदा सूर्योदये न स्यादघ्रमी चापरेऽटनि । तदा्टमीं स ऊ्वीत 
सपम्या सदतां दप । इति द्वितीयदिने अष्टम्यभावे पव पू्वविद्धा- 
वचनानां ङ़त्तिरिति निणेयासतवियेध इति वाच्यं । भते 
द्वितीयदिने वा्मीस्वीकारे कमेकाकव्यात्षिशाखविरो धान्नवमीयु- 
ानिपेधकवाक्यानां निर्विषयत्वापत्तेश्च । नचाश्विनकृष्णनवम्यां 
विदितो देवीप्रवोधस्तदंगत्वेन कृष्णा्म्यां क्रियमाणदेवीपूजा- 
तविपयाण्येतानीति निणीयाशुने उकततवान्न निर्विषयत्वमिति 
रखास्यं । महाष्टमीप्रकरणपदितवाक्यानामनन्यथास्िद्धवचनं 
श्विना पकरणविरोधेन रुप्णाष्रमीविषयत्वासंमवात् › संग्रदवा- चयस्य नवमीयुक्तानिपेधकवाक्याविरोधेन्नैव षिद्धानधिकाण्म्यःं 

च्वरितार्थत्वात्, ततीयष्टिने नवम्यभावे पूर्वविद्धाविधायकानी- 
स्नानीति मद्नरन्नादिविोधापत्तेश्च । अतः-तथेव लौकिकः च पकं स्पृतिवाभे परित्यजेत् । इति वैजवापयाव्यासथकतो 

------~ । 3 चदाबनिषुदरतीगार- २ ऋत ------- 
वृदावद्विमहूतायाः'. २ श्रकुवीतः 
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निणयास्त उपेक्ष्य एव । यदा द्वाद्च्धरिका सप्तमी द्वितीय- 
दिने-- वृद्धिक्षयौ स्तः परमौ तिथौ यथा- व्यधा रसाः सांधिर- 
साश्च नाडिका इति ज्योतिर्विदा मरणोक्तेः सपादपदुधरिका- 
षमी नवमी च सूर्थोदये समप्ता तद् शुद्ध पक्षेऽपमीत्यादिसामा- 
न्यवचनेः, मुखेनापि हि संयुक्ता सदा व्याज्या्टमी वुधैः । ठेश- 
मत्रिण सप्तम्या अपि स्याद्यदि दू षिता। दवयादिनिणधाश्चताधुदा- 

हतशू्पनारायणायनेकविेपवचनेश्च सपमीविद्धानिषेधात् । 
दारन्महा्रमी पूज्या नवमीसंयुता सद्ा । इति पूर्वोदाहतेन,नवमीं 
च यद् देव्या सूतिर्दैत्यविनाशिनी । अतणव हि पूज्या स्याद्एटमी 
नवमीयुता । इत्यादि दुगोत्सवादिविशेषवचनेरपि नवमीयुताया 
पव पूज्यत्वप्रतिपादनात् पूज्यतिथेरेव साकव्यवोध्कवचनापा- 
दितमपि सत्वमादरायेव कर्मकारुव्यापिराख्परवृततिर्हमाद्विमा- 
धवादिसंमतेति जन्मा्रमीप्रकरणे प्रतिपादनात् प्रकते उत्तर- 
हिने एव तत्पह्रु्तिरिति नवमीयुतेवा्मी . ह्या । एवं सत्तमी- 
विद्धाप्मी हितीयदिने मुहर्तद्वयात्किचिदधिका तृतीयदिने 
नवमी नास्ति द्वितीयदिने एव मूलनक्ष्रं तत्रापि--अगश्वयुक्- 
खङ्कपक्षे या अष्टमी भूखसंयुता । सा महानवमी प्रोक्ता तरेटोक्ये- 
पि खदुरुमा । इव्यादयुदाहतवच्येमरंख्युतायामेव पूजादिवि- 
धानात् । उदिते दैवतं भानो पिच्यं चास्तमिते रवो । दिभु- 
हूते भिस्हश्च सा तिधिर्हव्यकनव्ययोः 1 दत्यमेनोद विक्यास्तिथे- 
ियुहर्तीया पि साकदयथ्रतिपाद्नाद्वितीयेव ्राह्या । न चैवे 
द्वितीयदिनेऽ्रमीटाभेपि यदा देतीयसू्यीदये नवमी नास्ति 
तदा सप्षमीविद्धैव कायौ । यदा सूर्योदये न स्यान्नवमी चाप- 
रदनि । इत्यादिस््रति संग्रह वाक्यादिति मदनरल्लविरोध इति 
वाच्यं । निणेयास्रतेऽ्मीद्येव पाठे नवमीति पाटस्येवाभावात् । 
भयतु नाम नवमीति पारस्तथापि यद् द्वितीयदिने मुहतेदया- 
चयूनाण्रमी त्र स्तोकापि सा तिधिरिल्यादिना प्रसक्तौ स्तमी- 
विद्धाविधामेन चरिताथैत्वात् साकट्ययोध्कवचनविपयीभूतन- 
वमीयुक्ताषटमीश्यके तस्पृत्तेरसंमवात् } अन्यथा द्वादराघरिका 
सप्तमी द्वितीयदिने मूटयुक्तमुहर्वत्रयाणस्यामपि द्वितीयदिने 
नवभ्यसंभवेन सक्षमीविद्धाग्रहणापत्तौ पूवेक्तानेकवचननिणे- 

व्वमीमानोः. २ (नवम्यलाभषमवेनः, 
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यासूतादिधधथविसेधापकचैः । तस्सात्मकतविषये उपेक्ष्य 
मदनरलः 1 पतेन मद्नरलृषटाडयायिनः कारतत्व 

चनक्रुत्यरलावलीरछतिकौस्तुजनिणयसिधुमयूस 
स्वँ नवीनय्रंथा अप्युक्ता एव । यत्तु निराया पूजत 
वैष्णवी पापनाशिनी । तस्मात्सर्वपयल्ेन अश्वम्यां निशि पूर 
इति निणयाश्ते भविष्ये रत्रौ पूजोक्ता । तद्धैयाभिः 
विजयार्थं च्रपोत्तमः । पंचा्दं लक्षणोपेतं गंघधूपखर्गा 
विधिवत्कालिकाठीति जध्वा खङ्गेन घातयेत् । एति दैः 
राणे रज्ञोऽधराञ वलिदानमणम्यामुक्तं वत्तत्कारञ्यापिन्य 
कार्यं । कर्मकाठव्यासिश्यालं स्वैभ्यः भ्रवटमिति देमाद्रिम 
वादिभिः सिद्धांतितत्वात् । अतः कमैकारुव्यािद्ं व्ण 
नवमीयुतायामेव यत्रो असत्यामप्यष्भ्यां नवमीपूजया सह 
सथ्मीमरूनोचितेति कालतत्वविवेचनस्श्तिकौस्तुम 
उपेक्ष्या: ¡ इति दुगट्रमीनिणयः । कातिक्युत्तराघ्रम्या-- 

भैरवा्मी । शीर्पासिताणरम्यां का्छभेरवसंनिधौ । उ 
जागरं छर्वन्सर्वपापैः रमुच्यते । इति कादीखंडे उपव 
जागरणे उक्ते ! कृत्वा च विविधां पूजां महासंभार विस्तरः । 
मागौसित्म्यां वार्धकं विघ्रसुत्खजेत् । तीर्थे कालो 
छ्ात्वा कृत्वा तपैणमत्वरः 1 विलोक्य काठराजानं निस्य 
दरेत्पिवून । इति कारीतत्वप्रकारिकायां पूजाखरा 
युतः । तज ॒छृष्णपक्षेष्टमी वेवेति निगमात् , रुद्रवतेषु सख 
कर्तव्या संप्रुखी तिथिरिति ब्रह्म चैवर्ताच अस्तत्मराचीनमुह 
अयन्यापरिनी पूर्यविद्धा चाद्या 1 पूर्ैविद्धाया अला तूत्तरैः 
एतेनेयं मध्याहव्यापिनी ग्राह्येति कमलखाकरभन्लोक्तिः, राचिडः 
पिनी ब्राहयेति नं द्पंडिलो क्तिशचोपेश्या । कृष्णपकषेत्यादिवचर्ना 
रोधात् । इति रवाण्रमी ॥ ॥ हेमाद्रौ ब्रह्मांडे-पौषे मा 

मदाभदमा । य॒दा देवि शङ्काम्यां बुधो भवेत् । तद् सा महापुण्या महामद्रेति कीर्तिता । तस्यां सानं जपो होमस्तपं 
विघधभोज्नं ¡ मत्मीनये छत देवि रातसाहखिकं मवेत् । तस्म 

तस्या सद्] देवि पूज्यो विभिवन्रेः । पोषे मासि यद्? ई 
जष्टस्या यमदवतं । नक्ष जायते पुण्यं रिव शषेटात्मन्ञ दयभे 

१ व्यापिबन् ̀ 
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तदा तुसा महापुण्या जयंती चाष्टमी स्ता । तस्यां खानं 
तथा दानं जपो होमश्च तर्पणं । स्वं कोटिगुणं देवि छतं भवति 
छव्छदाः । इति पोषड्यङ्काष्टमी ॥ माधे भासि सिताष्टम्यां सिलं 

मीप्माषमी 1 भीष्पवमेणे } श्राद्धं च ये नराः यैस्ते स्युः संतति- 
सागिनः । त्ैणमं्ः । भीष्मः शांतनवो वीरः सत्यवादी जिरते- 
द्वियः । आभिरद्धिस्वाभोठु पुत्रपोन्ोचितां क्रियां । वैयाघ्न- 
पादगोच्ाय सांङुखप्रवराय च 1 अपुत्राय ददास्येतज्ञं भीष्माय 
वर्मणे । इति देमाद्रौ वाराहपुराणे भीष्मतर्षणं श्राद्धं 
चोक्तं । अच्च श्राद्धं काम्यं तर्पणं नियं | ्ाह्यणाद्यश्च ये वर्णा 
द्धयु्भीष्माय नो जलं । संवत्सररृतं तेषां पुण्यं नदेयति सत्तम । 
इत्यकरणे व्रलयवायंस्ररणात् । जीवत्पितापि कुर्वीत तर्पणं 
यमभीष्मयोः । इति वचनात् । अच श्राद्धस्येकोदिष्टतवान्मध्याह- 
व्यापिन्यष्टमी भाह्या 1 इति पुरषाथैचितामणो अषएटमीनिणंयः । 

अथ नवमी निर्णीयते । साच उपवासवतादिषु पूवै- 
विद्धा ग्राह्या । वसुरंध्रयोरिति युग्मवाक्यात् । न इ्यन्नवमीं 
तात दशस्या तु कदाचन । इति डेमाद्रौ स्कांदात् । नवभ्थे- 

कादशी चैव दिशाविद्धा यदा भवेत् । तदा वज्यौ विषेण 
गंगांमः श्वदतौ यथा । इति तत्रैव पाड्यात् । द्वितीया पंचमीवे- 
धादशमी च अयोदशी । चतुर्दशी चोपवासे हन्युः पूर्वापरे 
तिथी । इति बरद सिषा ॥ ॥ चेचशयुद्धनवमी रामनवमी । 

रामनवमी । चै नवम्यां प्राकूपक्े दिवा पुण्ये पुनर्वसौ 1 उदये 
गुदगौरंभ्नोः स्वोच्चस्थे श्हप॑चके । मेषं पूषणि संप्राप्ते ल्भ 
कर्कटकाहये । आविरासीत्व कल्या कोसस्यायां परः पुमान् । 
तस्मिन् दिने तु कर्तव्यसुपवासवतं सदा । तत्र जागरणं 
कुयीद्रघुनाथपरो भुवि । प्रातर्दशस्यां कृत्वा तु संध्याद्याः 

कालिकाः क्रियाः । संपूज्य विधिवद्ामं भक्तया वित्ताजुसास्तः। 
जरह्मणान् मोजयेद्धुत्वा दक्षिणाभिश्च तोषयेत् । रामभक्तान्परय- 

लेन प्रीणयेत्पर्या मुदा । एवं यः रुते मक्ता श्रीरामनवमी- 
व्रतं । अनेकजन्मसिद्धानि पातकानि बृद॑व्यपि । भसीङृत्य 
बजल्येव तद्विष्णोः परमं पदं । सरवैषामप्ययं धर्मो सुक्तिखुक्ये- 
कखाधनं । यस्तु रामनवम्यां तु भुक्ते स च नराधमः । कुमी- 

१ ध्नवणात्ः, २ मसुध्यायाः", ३ रामभक्तयाः. 
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पकेषु घोरेषु पच्यते नाच संदायः । इति चदनरले नत्ल्य- 
संद्टितायां रामनवमीवतमुक्तं । अत्र सदाशबस्याकरणे परल 
वायस्य कटस्य चं शधरवणान्निलयकाग्यमिदं । अअ ठरे ककड 
स्लाह्यये इत्यनेन सध्याहस्य जन्भकाङव्वाभिधानात्, सेव 
ध्याहययोगेन मदावुण्यतसा भवेदितिवचनाश्च मध्याहव्यापिनीं 

ग्र्या उभयचर तद्धया्तावव्यापो वा--पुनवैस्छृक्चस्तंयोगः स्वत्पोपि 
यदि दश्यते । चेत्रश्ुङ्धनवम्यां ठ सा पुण्या सवेकामद्ा । इति 
मद नरन्ेऽगस्ति सं हितावचनात् या पुनवखुयुता सेव प्राह्या । 
यद् चकन मध्याह्व युनर्वञ्ुयोगः अन्यच मध्याह्नं विहाय पुन- 

वखयोगस्तद्ा मध्याहे वुन्वंसुयुता आर्या । यद् दिनद्ययेऽपि 
मध्यद्ि पुन्व्योगः, मध्याह्नं विहायैव वा पुनर्वसुयोगस्तदो- 
न्तरा } यदा पुन्वंखुयोगो नास्ति केवख्नवभ्येव दिनद्वये मध्या- 
हेव्यापिनी तदैकदेरान्यापिनी मध्याहास्प्िनी वा वद्प्युत्त- 
रव । जवमी चण्मीविद्धा त्याज्या बिष्णुपसयणेः । उपोषणं 
नवम्यां वे ददाम्यां पारणं भवेत् । इति माधवोदाहतागस्ति- 
सदिताचचनात् । इति रामनवमी ॥ देमाद्रौ ब्रह्यपुराणे- 
 इुर्गानवमी । चेच्र्ुद्नवम्यां च भद्रकाटी महावखा । योगि- 

नीनां ठ सर्वासामाधिपस्ये बिनिशध्िता । तस्मात्तां पूजयन्त 
सोपवासो जितेद्वियः। विचित्रैवटिभिर्भक्तया सर्वा नवभीषु च। 
इति । निणेधाग्रते भविष्योन्तरे--वैशासे मासि रेद् 
नवम्यां पक्षयोद्धेयोः । उपवासपसे भक्तया पूजयेद्यस्तु 
डिकां । दंसङुदेदु संकारान्तेजसा सूर्यसंनिभः । विमानवरमा- 

रूढो दवखोके महीयते । इति ! उपवासपरो भक्तया नचभ्यां 
पूजयेडुमां । ब्रह्माणी त्विति वै नान्न साक्षाद्ह्यस्वरूपिणी । 
ज्येष्ठे मासि चपश्रेष्ठ कृत्वा नक्तस्य यै विधि । उपवासपर दव्यत 
पदवतति दपः । अन्यथा नक्तविधानविरोधात् । शाल्यन्नं पयसो 
पत॒ स्वय भुजीत काभ्यतः । कुमारीर्मोजयेचचापि स्वदास्या 
न्राञ्चणास्तथा । इति । उपवासपसे भक्तया नवस्यां पक्षयोर्हयोः। 
आपराढ माति राजेद्र यः कुर्या्नक्तमोजनं । पूजयेच्छद्धया डुगी- 
मद्वानाक्लाति नामत; । फेरावतगतां शुनां श्वेतरूपेण रूपिणीं । 
स एरावतमाच्हय इद्रस्याुचरो मवेत् । इति । श्रावणे मासि 

१ (दशमी आया", 
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रज्ञे यः कर्या्नक्तमोजनं । श्चीरप्िकभक्तेन सर्वभूतहिते 

शतः । उपवासपरो वरि नवम्यां पक्षयोद्धयोः } वारे वासरे 

इत्यर्थः । कुमरीमिति वै नाना चंडिकां पूजयेत्सदा । छत्वा 
रेप्यमयीं भक्या धोस्पापविनारचिनीं । कस्वीरस्य पुष्पेसतु 

गंधेश्वागुख्च॑द्नैः । धूपेन च दशांगेन मोदकेश्चापि पूजयेत् । 

कुमारीर्भोजयेच्छक््या खियो विप्राश्च राक्तितः । अजीत वाग्यतः 
यश्थाद्िव्वपन्ररताश्नः । एवं यः पूजयेदायौ शरद्धया पर्या 
युतः 1 स याति परमं ॑स्थानं यत्न देवो गुहः स्थिवः । इति । 
अथ भाद्रपदे या स्यान्नवमी वदुटेतय । सातु नंदा महापुण्या 

कीर्तिता पापनाशिनी । तस्यां यः पूजयेदगौ विधिवत्ुःख्नंदन । 
सो.ऽश्वमेधफरं विाद्विप्णुखोकं स गच्छति । इति । देवीं 
पुराणे । कन्यायां कृष्णपक्षे लु पूजयित्वाद्रे भेविकां । नवम्यां 
बोधयेदेवीं गीतवादिन्ननिःस्वनेः। इति । अज्र दुगौपूजादौ नवमी 
पूर्वविद्धेव ब्राह्या । श्रावणी दुर्मनवमी दूर्वा चेव इताशनी । 
पूवैविद्धेव कर्तव्या शिवरातिरवेलेर्दिनं । इति व्रहयभवच- 
नात् ! दुगपूजा ठु नवमी मूखादयुश्चत्रयांन्विता । मती 
कीर्तिता तस्यां दुगौ महिपमरदिंनीं । चडिकामुपदारेस्त परूजयेद्रा- 
ज्यल्द्धये । इति छिगपुराणात् 1 मूखाययुश्चयोगेऽतिधशस्ता । 
बकिदाने तूत्तरेव 1 सूर्योदये पर रिक्ता पूणी स्याद्रा यदि । 
यलिद्ानं भ्रकतैव्यं तच देशः शुभावहः । यलिदाने रतेऽएटम्यां 

र्ूमंगो मवेच्चुप । इति देयीपुराणेन वचिदाने दशमीयुतावि- 
धानदष्टमीयुताया निषेधाच्च ] नचेवं । न कायां दृशमीविद्धा 
नवमी तु सद्ा बुधे; । नवमीं दरामीविद्धां ये कुवंति विमो- 
दहिवाः। चथा तेषां मवेत्सवं बिपूजाविधानक । इति मद्नरल- 
लिखितवचनविसेध इति वाच्यं ! एतच्छुद्धाधिकाविषयमिति 
तत्रेवोक्तेः । नवम्यामपरह्वे तु वलिदानं प्रशस्यते । दशामीं 
व्जयेत्त्र नात्र कायौ विचारणा । दति ब्रह्मवेवतादिवचनान्य- 
प्येतद्विषयाण्येवेति । तस्यां ये ह्युपयुञ्यंते प्राणिनो महिषादयः। 
सवं ते स्वगतिं यांति श्चतां पाप न विद्यते । याचन्न चालये 
पद्ुस्तावन्निहन्यते । न॒ तथा बलिदानेन पुष्पधूपायुदेपजः । 
यथा छतुम्यते मेषेम॑दिषेर्विध्यवासिनी । इति हेमादिनिणेया- 
ष्ताघुदाहतभविष्योत्तरोक्तेः। इति ुगौनवभीनिणैयः॥ हेमाद्रौ 



जायत क टयुणत दूय तस नसात्प । दुङ्कपद नदस्या दु 
कार्तिकस्य समाहितः । स्नायाद् यान्नमस्कुयोदक्चयं कमते कर । 
तत्रेव पादो-का्तिके नवमी जुह्ा पिवृणासुत्सवाय च । तस्यां 
स्नातं हुतं दत्तमनंतफलदं भवेत् । इति । इयं युगादिरपि । तन्निणे- 
योऽक्षस्यवृतीयाग्रकरणे वोध्यः । निणेयाश्रते जविष्यो 
लरशे-मासि मागैरिरे पथं शुङ्खपक्चे तु या मवेत् । सा 
नंदिता महापुण्या नवमी परिकीर्तिता । यस्तस्यां पूजयेद्देवीं 
त्निराोपोषितो नरः ! सोऽश्वमेधमवप्येह विष्णुरोके महीयते । 
इति 1 भाधमासे तु या शुद्धा नवमी रोकपूलिता । महानेदेति 
सा प्रोक्ता सदानेदकरी चरणां । तस्यां सखलनं तथा दानं जपो 
होम उपोषणं । सर्च तदश्चयं भोक्त यदस्यां क्रियते नरैः । इति । 
युरूषार्थचितामणो नवमीनिर्णयः । 

अथ दशभी निर्णीयते | सा च पूर्वविद्धा ग्राह्या । तदुक्तं 
हेमाद्रौ स्कादि-दरामी चैव कर्तव्या सदुगौ द्विजसत्तम । 
इति । यदा तु दिनद्वयेपि कर्भकार्व्यापिनी तदा पवौ परया वा 
ग्राह्या । संपूण दशमी कायौ पूवैया पर्याथवा । युक्ता न 
दूषिता यसरादतः सा सवतोसुली । इति हेमाद्रौ अभिरसः 
भविष्यत्पुराणस्य वचनात् । दिनद्वयेऽपि कर्मकाटास्पचिनी 
तदैकदेशव्यापिनी वा तद् पूर्वैव । पंचमी सप्तमी चैव दरामीं 
ख जयोद्दी । प्रतिपन्नवमी चैव कर्त्या संमुखी तिथिः । दति 
कालाद शाहेमाच्याघुदाहेतपडिनसिवचनाच्च उपवासे त 
सर्वापि पूर्वैव । प्रतिपत्पंचमी भूतं साविन्नीवरपूिमा । नवमी 
दशमी चैव॒ नोपोष्याः परसयुताः । नंदाविद्धा तु या पूर्णा 
द्वादशी मकरे सिता । शगुणा नण्रचद्राच पता वै निष्फलाः 
स्खताः । नदाः प्रतिपत्षध्येकाद् दयः । प्रणीः पंचमीद् शमीपंच- 
दद्यः । तथा चैकादरी विद्धा दशमी नोपोष्यल्य्थः । नाग- 
विद्धातुया षष्ठी सप्तम्यातु तथाष्टमी । रुद्रेण दरामी विद्धा 
नोपोष्या मलिनाः स्ताः । इति कालादृ्ोदाहतव्रह्यवेव- 
तकूमस्कद पुरा चावचनैः । तृतीयेकादशी षष्ठी तथा चेवाष्टमी 
तिथिः । वेधाद्धस्ताद्धन्युस्ता उपवासे तिथीरित्वमाः । ना- 

१ गविधिविरोधात्?, २ 'दधस्तात्ता इन्युरुप्रवाे. 



नः (= 4 व 

यदिवरह्स्यसोरपुराणादिवचनेरुषवासरूपवरतविशेषविशेष- 

कैः व्रतसामान्यविषयकसंपूणा दरामी कार्येति वाक्यस्य 
उपवासे वाधात्, कालाद राहेमाद्विनिणेयाशतसदनर- 
लादिभिः उपवासे पूर्वेवेति किद्धातितत्वाच्च ! नन्वेधं दश 
मीसंपूर्णावत्पूर्वविद्धा पर विद्धा चा कर्तव्येति संपूणो दशमी 
कार्येलयनेन विधीयते । तत्र॒ वचनाभावे एच टेच्छिकविकस्पस्य 
स्वीकतंव्यत्वात् । गर्ते शुद्कपश्चे तिधिग्रद्या यस्यामभ्युदितो 
रविः । रृष्णपक्षे तिथिर््राह्या यस्यामस्तमितो रविः । इति माक- 
डयवचनच्छु्कपक्षे पस्युता कृष्णपक्षे पूर्वयुता काया । पू- 
विद्धाविधायकवचनानि उपवासे उ्तरविद्धानिपेधकानि च 
वचनानि कृष्णपक्षविषयाणि तस्मात् शुद्कोत्तरविद्धा कृष्णा 
पूवेविद्धेति माधवविरोध इति चेत् । सुरुवचनालुगुण- 
हेमाद्यादिसंवादिमाधवाचायेतात्प्यविषयीभूतारथप्रतिपादक- 
कमकारव्याप्तो अनकेस्खतीनामलयंतनिर्चधद्दीनात्कर्मकार्व्या- 
शषिशाखं स्वेभ्यः प्रमिति निश्चीयते । तदयुसारेणेव 
दितीयाच्याः तिथयो ब्राह्या इति द्धितीयाप्रकरणस्यमाघव- 
भ्रेथः, दृशमभ्यामेकभक्तस्त॒॒मांसमेथुनवसिवः । इव्येकाद्शीप्रक- 
रणस्थम्रंथः, एताभ्यां विरुद्धस्य तन्तात्पर्यार्थविषयापरतिषाद्- 
कश्रंथविरोधस्य दोपत्वात् । कथं पूर्वापरमाधव््रधाभ्यामे- 
तस्य विरोध इति चेत् , यदा शुङ्कपक्षे पूर्वविद्धेव कर्मकारन्या- 
पिनी नोत्तरविद्धा, कृष्णपक्षे उत्तरविद्धेव कमकार्व्यापिनी 
न पूर्वविद्धा तदा पक्षमेदेन व्यवस्थास्वीकारे कर्मकारुव्याध्यैव 
निणेय दति भ्रंथविरोधस्य शुङ्कपक्षे उत्तरविद्धदशम्यामुपवा- 
सापत्तौ द्शाम्यामेकभक्तनक्तवोधकग्रंथविरोधस्य च स्प्ठत्वात् । 
नन्वेवमपि विचासर्पू्वेकत्वेन पवृत्तदरामीनिर्णयप्रधस्य प्रती- 
यमानेऽथ मराधवतात्प्यं नास्तीति कथं निश्चय इति चेत् । 
अधरतिज्ञातेथै प्रंथकर्वुः तात्पर्य नास्तीति भाधवाचार्मसरेव 
निर्णीतमिति जन्माष्टमीप्रकरणे. प्रतिपादितत्वात् । पक्ते हेमा- 
व्रादिभिः कममागतयापि निर्णीतिकारस्य संकरीकरणाथं म- 
मायसुद्योग इति माधवाचोयेदेमाद्या दि निणौतकालस्हट- 



स्यच भ्रतज्ञातत्वात् तत्रैव वेषा तात्पय, नतु बहत्स्यभाव्- 

तया भ्रसंगेन विचारिते इति सुनिश्चयात् । किच । यत्रेकेव्य 
विथिरेकेन वचनेन पूर्वविद्धा प्रा्येत्युच्यते दितीयेन षरयु- 
तेति तच विरोधे खति व्यवस्थापक माकेण्डेयवचनमिलि 
देमाद्रिणा सिद्धांतवितत्वात् , प्रकृते विरोधाभावेन तस्याध्र- 
छुचेः । अपिच द्वितीयादितिथिष्विवा्ापि तत्पवृत्तिस्वीकारेः 
तिथ्यंतरे तिथ्यंतराद्धिरोषः प्रतिपादकः अतः खा सर्व॑तोञुलीलयस्थः 
वेयथ्यापत्तेश्च । तत्सिद्धं ॑दहेमाद्यादिषृतदशमीनिणैय ष्वव 
साधवाचायेक्मत इति । पवं सति दश्चमीदयुद्धोत्तस छृष्णा 
पूवति माधवरूतनिणैयो न समीचीनः, स एव समीचीन 
इत्यादिपरस्परविरुदधार्थपरतिपादकाः काटतत्वविवेचननि- 
णयासयुमयूखखष्दयः सव नवीनत्रथाः हंमाद्रक्ाला~ 

दरोमाधवनिणयादतमद्नरल्लविरोधादुपेशष्या इति दिक् ॥ 
इति दृशामीसामान्यनिणेयः॥ हेधाद्रौ स्कांद च्येष्ठस्य शुद्कदरम्भि 

दरदा । सवत्सरमुखी स्पृता । तस्यां स्नानं थङ्र्वीत दानं चैव 
विशेषतः ! यां कांचित्सरितं प्राप्य दयादभैतिरोदकं । मुच्यते. 
द्रसिः पपे; सुमहापातकोपमेः । ब्राद्य-ग्येष्ठे मासि सिक्ते 
पक्षे दशमी इस्तसंयुता । रते दश पापानि तस्मादद्ाटरय 
स्फता । तस्यां सख्रानं प्रङकवीत दानं चेव विशेषतः । ददापापा- 
न्याह मनुः पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चेव सर्वदा; । असंबद्ध 
्ररापश्च बाड्यं स्याचतुर्विधं । अदत्तानामुपादानं दिसा चै- 
वाविधानतः । परदारोपसेवा च कायिकं विधिधं स्मतं । पर- 
द्रव्येष्वाभेध्यानं मनसानिए्रचितनं । वितथाभिनिवेराश्च निविदं 
कमे मानसं । भविष्ये । ग्येष्ठ श्ु्कदशस्यां च भवेच्ैमदिनं 
यदद् । शेया दस्तक्षंसयुक्ता सवपापहरा तिथिः । विष्णुधर्मो- 
तर-दशास्यां शुङ्कपक्षे च ग्यष्ठे मासे कुजे दिने । मगावतीणप 
दस्तक्ष स्वेपापहरा स्सतति । {नेणेयामृते वाराह-दरम्यष 

शङपक्षे तु ज्येष्ठे मासि कुजेऽहनि । अवतीणग यतः स्वगौद्धस्तर् 
त॒ सरिद्धरा । हरते दश पापानि तस्मादशहर स्मृता ! दश 
योगा उक्ताः स्कादे- ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां वुध- 
दस्तयोः । गरानंदे व्यतीपाते कन्याचंदधे दृषे रवौ । द्रायोभेः 
नरः स्रात्वा सवै पापः श्रसुच्यते । इति । बुधदस्तयोगे आरन॑द्योगेे 



विजयादश्चमीनिर्णयः । १४५ 

अचति } अत्र बुधभोमवारयोः करपभेदेन व्यवस्था वोध्या 1 

अस्याः खंडत्वे यच योगाधिक्यं सा ग्राह्या । ॐनमः दिवायै 

नारायण्यै ददपापहराथे गंगे नमोनम इति मंनेण गगापूजा 

काया । का क्ीख्वंडे विचेषः-ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे घ्ाप्य 

प्रतिपदं तिथि । दशाश्वमेधिके खात्वा युच्यते सवैपातकैः ! 

वं सर्वासु तिथिषु कमस्नायी नरोत्तमः । आद्य पक्षदमीं प्रति- 

जन्माघभुत्सजेत् । इति वथा--िग दृद्ताश्मेधेदा दग्रा द्कटय- 

तिथौ ! द्ाजन्मार्जितैः पचिस्त्यज्यते नाश्र सशयः ! इति । 

दये्ठे मखे तथैवेदं कर्तव्य॑- दृश यशु नोत्कर्श्चतुष्यपि युगादिषु) 

उपाकभमटाव्योरदोेतदिष्ं चरपाद्वितः । इति देाद्रौ ष्य- 
सगशवचनात् 1 

अथाग्विनञ््कद्स्वां सजाने भस्यक्तं गोषथन्राह्मणे- 

सीमोदषनं । राजञा निगैल भवन्पुयेदितपुखेगमः । भास्थानिकं 

विधि कृत्वा श्रातिटत्पूधतो दिधि । गत्वा नगस्लीमांतं वास्तु- 

पूजां समास्मेत् । संपूज्य चाथ दिक्पाङान्पूजञयेत्पथि देवताः । 

मजं खमीतरमुके दिक्पालपूजनपू वैकं वाप्ठपूजनं कुयौदिव्य्भः 1 

मैनेवैदिकपौराणैः पूजयेच्च शामीतदे । अमंगदानां शमनीं शमनीं 

दुष्छतस्य च 1 दुंःखप्रदामनीं धन्यां धपयऽटं शानौ सुभां । वतः 

कृताशीः पूर्वस्यां दिशि विष्णुक्रमान्कमेत् । रिपोः श्रतिरति 

त्वा ध्यात्वा च मनसाथ तं 1 शरेण स्वणेषुखेन विष्येद्रद्- 

यवर#णि \ दिशाविज्ञयमन्न्य पटितव्याः पुरोधसा । पूवमेव 

विर र्यादस्िणादिदिदशास्वपि । पूज्यान्दिजांश्च सपूभ्य 

सांवत्सरपुरोदितौ । गजवाजिपदातीनां ्ष्ठाकोतुकमाचरेत् । 

जयमंगटदाब्देन वतः स्वभवनं विशेत् । नीराज्यमानः युण्या- 

भि्मणिकाभिः सखमंगदं । य एवं इर्ते राजा वै वर्प सम- 

गदं । आयुरासेग्यतेश्वयै विज्यं च स गच्छति । नाधयो 

व्याधयस्तस्य भवंति न पराजयाः । धियं पुण्यमवाभरोति 

विजयं च सद्ा वि । इति । सरवै जना अपि तस्यां खीमो्ंघनं 

कयैः । उ्टंघयेयुः सीमानं तद्दिनक्ष ततो नयः । इति कदय 

पवचनात् । अपराजितां च पूजयेयुः । दृशाभ्यां च नरः 
जपराचितापूना। सम्यक् पूजनीयाऽपराजिता 1 एेशानी दिशभा- 

५ न्ल"स्वप्रारिनीः. 
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धिय अपराहे प्रयल्लतः । इति पुराणस्सुचथवचनात् । 
ग्रामादैशान्यामपसल्े अपसािंतापूजां कुर्युः । तत्र॒ चंदनादिना 
टिखितादखपद्ममध्ये अपराजितायै नमः दत्यपराजितां वद्- 
क्षिणे क्रियार्थे नमः इति जयां तद्वामे उमायै नमः इति 
विजयां प्रतिष्ठाप्य अपराजिताय नमः जयायै नमः विजयायै नमः 
इल्यावाहनादयुपचारेः संपूज्य नमस्छृत्य । इमां पूजां मया देवि 
यथाराक्ति निवेदितां । रक्षणार्थं समादाय जज स्वस्थानञुत्तमम् । 

इति विसजयेव् । राजा तु नमस्कारानेतरं । चारुणा मुखपञ्मेन 
विचित्रकनकोज्वला । जयदेवी दिवे भक्त्या सवेकामान्ददाठु 

म । कांचनेन विचित्रेण केयूरेण विराजिता । जयभ्रद्ा महा- 

माया शिवभावितच्रैेतसा । विजया च महामागा ददातु 

विलयं मम ! हारेण सखुधिचित्रेण भास्रत्कनकमेखला । अपरा- 

जिता इईद्रमक्ता कसेतु विजयं मम । इति भार्थनां कृत्वा 1 टरि- 
द्रारक्तवसख्े दुर्वायुक्तं सिद्धाधकान्थरदृक्चिणवटयाकारेणावध्य । 
सद्ाऽपयजिते यस्माच्च लतासृत्तमा स्प्रता । स्वैकामाथेसि- 
द्य तस्माच्वां धारयाम्यहं । भवाऽपराजिते देवि मम स्वैस- 

खद्धये । पूजितायां त्वयि श्रेयो ममास्तु दुरितं हतम् । इति 
तदकयमभिमंच्य । जयदे वरदे देवि ददशयम्यामपसजिते । धार- 

यामि भुजे दक्षे जयलाभाभिच्रद्धये । बं मां येहि वख्य 
मम श्रौ पराभवं । त्वद्धारणाद्धवेयुम धनधान्यसखद्धयः । इति 
मत्रेण दक्षिणवाह धारयित्वा पू्वैवद्पराजितां विसजेयेदिति । 
स्वे च जना प्रामाद्वदिरीद्ानदिगवध्थितां शमीं संपूञ्य । 

अमंगकानामिति पूर्वोक्तेन मंत्रेण प्रायेयुः । उ्योतिर्निवधे 
स्कांदे अभ्वगजादि भूषणमसिधाय । तत्स्व पूजयेदेवान् गंध- 

पुष्पाक्षतेरलम् । आहय ॒ब्राह्मणान्सवान्वाचयेर्स्वस्ति मंगटम् । 
ततस्तुर्गमारुह्य तू्यघोषसमन्वितः । वंदिभिः स्तूयमानं 
सन्मानः शकुनेवैजत् । ज्योतिःशाख्मोदितां काष्टं खहद्धिः 
परिवारितः । संप्राप्य तु चामीवक्षमदमंतकमथापि वा । अव- 
तीय च्रपो वाहद्वेगात्सह पुरोधसा । संनिषण्णः खमीमूले 

१ "अपराजितां तदक्षिणि पूजां. २ भद्ररता", “सद्रभक्तया". २ श्ुमे दक्षे. 
४ "वलम् पहि". 



विजयादक्षमीनिभयः । १४७ 

विदध्यात्स्स्तिवाचनं 1 का्योदश्रान्दिजैः साकं धयोगङ्कद्ारै- 
वदन् ! ततः प्रोश्य राभीष्टे भूमि भूमिषतिधैवं । उद्य 
सत्तिकां तच प्रक्षिचेत्तं इकञ्छ्युभान् । सपू हैम दात्त्या च अभावे 
ताघ्रमुन्तमं ! ततः प्रदक्षिणाः कुर्यात्तस्य इृश्चस्य भूपतिः । चमी 
शमयते पापं शमी शात्ुविनारिनी । धरिज्य्धेनवाणानां रामस्य 
प्रियवादिनी । करिष्यमाणयाजत्यां यथाकालं सुखं मम । तव 
निर्विश्नकत्री त्वं भव श्रीसमपूजिते । इति आर्थयेत् । शम्या 
अलाभे अद्मतकपूजा काया । तत्र अदमंतक मदाच्रश्च महादो- 
बनिवारण । दृष्टानां द्रोनं देहि रणां च विनाशनं । इति 
अदमतकथाथनामं् इति ज्योतिर्निर्वघे उक्तं । तथा-गरृदीत्वा 
साश्चतामाद्र शमीमरूलगतां सदं । गीतवादितरिधोेस्तामानये- 
स्सवणृं प्रति । ततो भूषणवसखरादिः धारयेत्सयजनेः सड । इति । 
ञ्योतिषे-कृत्वा नीराजनं रसजा बर्ड््ये यथाकमं । शोभनं 
सजनं पदयेजटगोगो्ठसंनिधो । तिथितत्त्वे म॑च्ः-नील- 
ग्रीव दयुभग्रीव सर्वकामफलपद् । परथिव्यामवतीर्णोऽसि खंजरीट 
नमस्व ॒ते । धसंलराजै-स्वं योगयुक्तो सुनिपुत्रकस्त्वमद- 
इयतामेषि शिखोद्धमेन । खंदद्यसे प्रावृषि निगैतायां स्वे खंज- 
नाशर्यमयो नमस्ते । इति । ददौनफरं लिथिलतस्वे-अम्जेषु गोषु 
गजवाभिमहोरगेषु राज्यप्रदः कशरदः द्युचिखादटेषु । भमस्मा- 
स्थिकेशनखरोमतुषेषु दष्टो दुःखं ददाति बहुशः खलु खंज- 
रीटः । चित्त ब्रह्मणि कार्यसिद्धिरतुटखा शक्रे इुताद्छे भयं यास्था- 
मभिभयं सुरद्धिषकलिर्खछमः समुद्धाल्ये । वायव्यां वरवख- 
गंधसरङिलं दिव्यांगना चोत्तरे देरान्यां मरणं ध्रुवं निगदितं 
दिग्छक्षणं खंजने ॥ अन्न या्रासीमोटधेघनापराजितापूजाछु दश- 
मी भ्रवणनक्ष्रयोगाभावे नवमीयुता श्राह्या ! या पूण नवमी- 
युक्ता तस्यां पूज्याऽपराजिता । क्षेमां विजयां च प्रसिद्ध. 
विधिना नरः ! नवभीरेपसयुक्तदम्यामपराजिता । ददाति 
विजयं देवी पूजिता जयवधिनी । आश्विने शुद्धपक्षे तु दशम्यां 
पूजयेन्नरः । एकाद्द्यां न कुर्वीत पूजनं चापराजितम् । इति 
पुराणसम्ुचयवचनात् । दशमीं यः समुटेष्य शस्थानं कुरुते 

१ 'शान्जनैः साकं. २ “उत्करः. ३ (शमी लोहितकंटका ¦! भद्चैनख 
धनुधीरिरामखः. ४ अस्याः. ५, श्रनिर्धोषैरानयेत्". ६ (नववल्ल". 
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चपः । त्य संवत्सरं राज्ये न कापि विजयो भवेत् । इति निर्ण 
याभृते स्कांदादिनडये श्रवणयोगेपि नवमीयुतेव । यदा तु उत्तरः 
दिने एच ्रवणयुक्ता तदोत्तेरेव । उदये द रमी किचित्सपूर्णकाद्सी 
यदि । श्रवणक् यदा काठे सा तिथिर्विजयाभिधा । श्रवणक्षं तु 
धूर्णीयां काकुत्स्थः प्रस्थितो यतः । उद्टषयेयुः स्मान तद्दिनं 
ततो नसः । इति कारयपवचनात् । मूटेनागमनं देन्याः पूवौ- 
षाढा पूजनं । उत्तयाघ्ु यलि दयाच्छरचणे चापराजितां । पूज्येति 
दोपः । इति पूर्वोदाहतवचनाच्च । अत्रापरयल्ञादिकणि ज्योतिः 
शाखग्रखिददशम्यभावेपि साकस्यवचनापादिततत्सत्वमादायो- 
स्रदिने एवालुष्ठानं । पृज्यतिथेरेव साकलस्यवचनापादितमपि 
सत्वमादाय क्मकारुष्याधिराखप्रदृत्तिरिविव हे माल्यादिसि- 
दधात इति पृवेमुक्तत्वात् । एतेन दिनद्वये अपरा्तव्याप्नो पूवा । 
दिनद्वये प्रदोपव्यापतौ परा । उभयत्नेकदेशस्परशोपि पूव । परदिने- 
पराह्णे श्रवणसत्वे परेति निणेयसिधुस्पेश्यः । द्वितीयदिने 
घव श्रवणयुत्तायां दिनारपयैतदराम्यां पूरवाप्रहणापत्तौ उदाहत- 
वचननिणेधास्रतमदनरल्मादि षिसेधपत्तेः 1 अतप परदिने 
एकाद रामुहतं द दम्यभावेपि श्रवणं चेत्तत्रैव यात्रा । पूजा लु पूर्व 
दिने एवेति मयूश्वोष्युपेश्ष्यः । पवभन्ये नवीनप्रथा्धेति । अचर 
चंद्राद्यानुकरूव्याभावेपि यानोक्ता ज्योतिर्निवंघे-आण्विनसय 
सिते पश्च दशम्यां सर्वयरिषु । सायकाले शुमा याजा दिवा वा 

विजयक्चणे । एकादशो मुहूत विजयः । दंषस्संभ्यामतिक्रां तः किचि 
दुषद्धिन्नतारकः । विजयो नाम काखोऽयं स्वैकायीथेसाधकः । 
इति । अथ । इषस्य दामी शुद्धां पूवीविद्धां न काय्येत् । 
श्रवणेनापि संयुक्तां राक्षा पष्टामिषेचने । सूर्योदये यद् राजन् 
दश्यते दशामीतिथिः । आश्विने मासि शङ्का तु विजयां तां 
विदुबधाः । इति । इति विजयाद्रभी । इति पुरूपार्थधितामणौ 
दृशमीनिणैयः । 

अथैकादशी निणींयते ! सा च द्विविधा शुद्धा विद्धा 
च । शुद्धापि द्विविधा असंपूणा संपूण्पी च । संपूणौपि उद्य. 
-मारभ्य तरिशान्मुहतत्मकत्व-अरुणोदयमारभ्य दाजिशन्मुह्रती- 

छै ऋ ~ † _ त च 



परडिर्क ! या तिथिः सा तु संपूण कथिता पूवेसूरिभिः 
इति हेमाद्रौ नारदीयपुराणे प्रतिपादिता । द्वितीयाषि- 

यासाग्यदा बिभ्र मुहतद्यसयुता ! तपूरणैकादशी नाम 
तननैवोपवलतेद्रुदी । अआदित्योदयवेलायां प्रा्ुदतेद्यान्विता । 
एकादरसी तु संपूण विद्धान्या परिकीतिता । इति देयाद्री 

गार्डपुराणम विषययुराणवचनास्यं प्रतिपादिता । तेन 
दिविधरेकादरपि संपूण -अहोरात्रव्यापिनी अरुणोदयाद्ार्भ्य 

द्विवीयसूर्योदयपर्यैतमवस्थिता च । तत्रापि सवैतिथिखाच्ररणः 
पूर्वस्यां संपूर्णशब्दो मुख्यो न द्वितीयायां । अनेकार्थत्वापातात् । 
उदयाल््राक् धरिकष्वतुषमेपि विद्यमानायाः सपूणैत्यभिध्रान च 
अस्णोदयवेधनिराक्रणार्थं । प्रतिपलपभ्तयः सवी उदयादोद्या- 
द्वेः ! संपूण इति विख्याता हरिवासश्वजिताः । इत्यपि चेति 
हेखाद्विखिद्धातादपि पूर्वस्यामेव मुख्यत्वं प्रतीयते । सूर्यादये 

दुदामीयोगरहिता शद्धा । उद्यात्याचीनमुदहतैद्यव्यापित्वाभि- 
शासं तु वेष्णवेस्तत्काखवतिद शमीयुक्ताया अपि लयाज्यत्वं ज्ञाप- 
यितुं नतु श्रहटतेऽस्य कथ्चिदुपयोग इति अदनरद्याद्पि तथा । 

विद्धापि सूर्योदयोत्तरदश्मीखद्धाव-अस्मोदयोत्तगद शमीखद्या- 
वरूपवेश्रैविध्यात् द्विविधा । यस्व-- नागो द्वादशछनाडीभि- 
दिविपंचदश्भिस्तथा ! भूतोऽश्रादशनाडीभिदपयत्युत्तयं तिथि । 
इति स्क॑दप्रुराणे पंचदशनडीवेध उक्तः स ॒तु-सवपरकार- 

शरोऽयमुपवासस्य दूषकः ! सभरसघमुहरवस्त वेध्रोयं वाधते 
चतं । इति माघवीये निगसवचनेन एकभक्तादित्रतविषय- 
त्येनैव व्यवश्याप्रितो नूपवास्विषयकः ! योऽपि-अधेरत्रात्पस 
यत्र एकादश्यां तु भ्यते । तत्रोपवासर्नं कै न चेच्छेदशमी 
कला । इति हेमाद्रौ स्खतिवचने अधेराचादूध्नं द्शमीकला- 
रूपो वेधः प्रतीयते । सोऽपि-अर्ध॑सवेऽपि केषांचिद््शम्या चेश 
दृष्यते ! अरुणोदयवेखाथां नाचकाष्यो विचारणे } कपाख्वेध 

इत्याहसचायी ये हरिप्रियाः । न तन्मम मतं यस्साच्चियामा 
राजिरिष्यते ! तत्पातसेव वदन दैविकं धर्मसाधनं । मुख्यमा- 
हरतस्त्यागस्तन व्रेधस्य निधितः । इति टेमाद्र बद्यवैवलं- 
वचनेनैव कैमुतिकन्यायेनाख्णोदयवेधपरत्वेनेव प्रतिपादितः 

१ “सा तिथिः खयत्तु. 
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दद्यस्या;ः संगदोषेण अधरा्ात्परेण वु । वजयेचतरो वामा- 
न्सकर्पाचैनयोस्तदा । इति हेमाद्रौ नार द् वचनात्संकर्पाद्ा- 
बुपयुज्यते । वेधस्तत्र न व्रिमुहर्तीसमकः । कितु-- सूर्योद्य- 
स्पृरा हयेषा दशमी मर्दिता सदा । इति, ददास्याः पातमा- 
दाय यदोदेति दिवाकरः । इति हेाद्रौ स्छतिवाच्याभ्यां 
षयोदयोत्तरकाठस्प्चमात्रस्येव तीतेः कलाधैमाघ्रोपि ! अद- 
णोदयकाले तु दशमी यदि दद्यते। न तन्नेकादरी कार्या 
धर्मैकामा्थैनारिनी । अरुणोदये तु दरामीगंधमाच्रं भवेयदि । 
द्वयं तत्मयज्ञेन वर्जनीयं नराधिप । इति तनैव नारठीय- 
भविषयद्वाक्याभ्यां अरूणोदयेपि करा्थमान्न एव । ततापि 
अतिवेधा म्रहविधा ये वेधास्तिथिषु स्मृताः । सर्वैप्यवेधा 
विञेया वेधः सूयोद्ये मतः । इति टेमाद्विमाधवादौ स्ति. 
वचनात्सूर्योदयोत्तरकाटस्परिनी सूयोदयस्प्रशारब्दे नोक्तेति 
गम्यते । तस्मात्सूर्योदयोत्तरकाल्ददामीस्पर एव स्वविषयो 
वेधः । द्शमीशेषसयुक्तो यदि स्याद्रुणोदयः । वैष्णवेन न 
कतेन्यं तदिनेकादशीवतं । इति देमाद्यादौ भपिष्यपुराण- 
चचनाद्रुणोद्यवेधो वैष्णवविषय एव । उदयाल्ाकिविधरिका- 
व्यापिन्येकाद्री यदा । संदिग्धेकादरी नाम वर्ज्या स्याद्ध्र- 
कांक्षिभिः । उदयात्पाञचहतैन व्यापिन्येकादशी यदा । 
संयुक्तेकादरी नाम व्जयेद्ध्मवृद्धये । आदित्योदययेराया 
आरभ्य षष्ठिनाडिका । संकीर्णेकादरी नाम द्याज्या धर्मफरे- 
पमि । पृष्रपोत्रभवरच्छर्थं॑दवाद्द्यासुपवासयेत् । त्र कतुश्तं 
ण्य चयोद् यां ठ पारणं । इति देमाद्यादौ गारडादिव- 
चने; धटिकावयवेधमुह तबेधसूर्योदयकाख्वेधा उक्तास्ते कामि- 
कोपवासबिषया; । नु अरुणोद्यकाे कलार्धमाजवेधो वक्तु- 
मचाशक्यः । अरुणोद्यकारस्याव्यवख्यितत्वात् । तथा हि- 
चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदयनिश्चयः । अरुणोद्यवेधः स्यात्सा 

५ ~ न [+ © _ ॐ © ४ च दिकातरयं । इति देमाद्विमाधवयोव्रेह्ययैवर्तवाक्याभ्यां 
निरिप्रति तु यामा देववादित्रवादने । सारसखतानध्ययते 
चाख्णोदय उच्यते । इति हेमाद्रौ स्यृतिवचनेन चारुणोद्य- 
स्यानेकत्वपरतीतेः कि धटिकाचतुष्ये आद्यभाशे कटार्धं, उत 

१ “सेपूमैकादशीः. 
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स्यानेका्थ॑त्वापत्तिश्च । तस्सादख्णोद्यस्याव्यवस्थितत्वात्-क- 
खा्धेनापि विद्धा स्याद्रस्येकादशी यदि । तदप्येकादरीं 
दहित्वा द्वादशीं समुपोषयेत् । इत्यादिवचनैः इच कलाभवेध्नौ 
चोधनीय इति निश्ेतुमदाक्यमेवेति चेन्न । यत्तस्रो चरिकाः प्राठ- 
ररणोद्य उच्यते । यतीनां स्नानक्ाटोऽयं गंगांभःसहः स्मतः । 

भरिया्मां रजनीं प्राहुस्खयङत्वायंतचतुष्थं । नाडीनां तदुमे संध्ये 
दिनस्या्यतसंन्निके । तद्ारिवेधश्हितासुपोष्यामाहुः इति हेलात्तैं 
अ्रह्ययेव्तैरतेः प्रथमयामाशरैस्य दिनाँतत्वेन अंलययामा्वंस्य च दि- 
नादित्वेन स्पष्ट तत्परतिपाद््नात् । द्चिरद्धटिकापरिमितसातिननि 
यामाधचतुशथीशरावाचकत्वेन घरिकानाडीराव्दयोनिथितत्वाद्यामा- 
धैन्यूनाधिकभावेऽपि तच्चतुथौदायाचकत्वमेव स्वीकर्मुचितं । 
अन्यथा द्वाच्चिदादढटिकारान्यतिग्क्िकारे अियामां रजनीमिदया- 
द्यखंगतमेव स्यात् 1 कपाख्वेध इत्याहुराचायगं ये हरिप्रिया; । न 
तन्मम सते यस््ाञ्चियमा रा्िरिप्यते । इ्यमि । तस्मात्पचदरामु- 
ह तीत्मकराधिचवुधो्तपादो न अुहतचदठुख्यातलकयायस्या अध 
पाद्न्यूनमुहर्दयात्मख्यामाधेमेवारुणोदयः । ततैव कटार्धैना- 
पीव्यादिवचनानि कखाश्मवदरासीसद्धाकस्पं वेधे वोध्रयंतीति 
न॒ काचिदेदुयवत्तिः । एवंच सति सतर्विशतिघदटिकासातिस- 
म्ये साधेघटिकाचयाघ्यूनो राञ्य्ठमौ भागः । जाविदातिराि- 
मानविषथः साधरधटिकाचयोक्तिः । महत्तस्य विषयीकृत्य 
चतस्नो धरिका इत्युक्तमिति निदि पराति तु यामाध्रै दति व. 
चनधघरिताभिमप्रघट्कांतरे देाद्क्तिस्पि चतस्रो वरिकेव्या- 
दिन्रह्यवै व दैमूरुकत्वादयु्ततेरेव । एवं सति किं भवता विनि- 
गमकमध्यवसितं येन राग्यद्ययामाधेवेधवाक्षयमेवाद्वियते न भु- 

द्वयवाक्यभिलादिदूषणपरट्रूलनिणय ६, साल्यंत्याटममागरूप- 

स्याखणोदयस्य कालभेदेन धघटिकाचतुष्टयादिरूपत्वसंभवात् तदधः 
शोपटक्चकस्येनेकार्थैत्वमवोक्तं देखाद्विणा = तद्वेधातिवेधमहा- 
चेधयोगाख्यवेधामां मेदस्य .स्पण्ं प्रतीतेय्युक्तमिति काटतर्थ- 

विवेचन; एवं दे भाद्विदूवणो्मरकषायुक्ता निणेयक्िध्वादयो- 
ऽप्ययुक्ताः देम{श्युद्ए्तन्रह्यवेवतेदरानाभावसरूलकत्वात् । 

१५ पु° चि° 
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ाधवीयेषि नाडिकाधरिकान्दौ यामाधैचतुर्थोरावाचका- 

घरेवेति । वतराप्यतिध्ामाणिकेन हेमाद्रिणा निर्दिकरत- 

यापि दिखितेन निशि अति ठु यामा इति वाक्येन 

सखपादरद्उचतु्टयादिसत्वरूपा अपि वेधा उक्ताः, माधवेन संयु- 

हता इत्यादिलाधवदूणपर्डरैतनिणेयो निरस्तः । अरूणोद्- 

वेधः स्यात्सा तु घटिकात्रयं । इति । इदमपि वचनं । महम 

दावरी न श्या्रयोदद्यां यदा मुने 1 उपोष्या दृमी मिश्च 

सैवेकादशी तिथिः । इत्यादि देभाद्रशुदाहत विष्णुर हृस्यादिवः 

चनेषु ! पारणष्टे न टभ्येत दशी करयापि चेत् 1 इत्ति वचना- 

सुद तौदिब्रदणमविवक्षितः कितु द्ादरीसद्धवमा्मेव 

विवक्षितमिति हैभाद्रौ सिद्धांतितं सवैसपि स्वीकृतं, तथा परूः 

तेऽपि अरणोदयकाठे दराभीसद्धाव प्व वेधस्त्यूनाधिकमावोः 

ऽविवश्ित इति सम॑जसमेव । माधचाचार्थसपि अरणोद्यस्य 

अथमघ्ररिकायां दशमीसद्धावो वेध इत्युक्तः । स च द्विविधः । घटि 

कारन कृत्ल्चटिकायं च दशाीदृत्तिमेदात् । त्र प्रारंभे द्शा- 

मीयुकषेकादरी संपृत्युख्यते । रत्छथटिकावतिंददामीयुक्तेका- 

दी संदिग्ेति ! गाद्डे-उदयात्मारूत्रिघटिकाव्यापिन्येका- 

दशी यद्! । संदिम्धेकाददि नाम वजयेदधमंवृद्धये । इति । यद्यपि 

पू वेधवाक्ये सार्धं तु घरिकावयमिल्युक्त, अत्र तु संदिश्येका- 

दश्ीवाक्ये त्रिघणिकेत्यक्तं तथापि नैतावता वेषम्येण विरोधः शंक 

जीयः । राखद्यस्यापि दरामीवेधल्यागपरत्वादिति सिद्धातित- 

स्वाच्च । उद्यास्पराग्यदरा विप्र सुहवैद्यसंयुता । इति गाश्डवाक्ये 

अच्र संपूणैरवमहोरात्रव्यापित्वं विवक्षितं । अन्यथा परतो द्वादशी 

न चेदिव्यसंगतं स्यात् । अरूणोदयमारमभ्य प्रचत्ताया द्वितीयदिने 

एकधटिकाखत्वं धरिकापंचकन्द्धावेव संभवति । अस्थां पर- 

मन्धो समनेतरदिने पदरूघटिकाक्षयस्य ज्योतिःशाख्विशूदत्वा- 
दिति हेमा्िमदनरन्राभ्यां लिद्धांतिवत्वान्मुह तैद यच्रहणम- 
विवक्चितमेव । तस्ात्स्वैवचनसमंजस्यादधेपादन्युनमुह्- 

तं्टयात्मकाश्वैयामं एवारुणोदयदाब्दवाच्य इति सिद्धं । अतएव 
नानार्थत्वरंकापि व्युदस्ता । एवं सति मुहतैद्वयस्यारुणोदयत्वबो- 

धकवचनाभावेपि तस्यारुणोदयत्वस्वीकारे-यो ह्युत्सूत्रं कथयेन्नादो 

्रदेतेति महाभादपविसेधः स्पष्ट एव । पतेना्धेयामवाक्य- 
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स्येव त्वव्पांतरत्वेन समुद्तद्ययोपलश्षणत्वोचिलयात् हेमाद्रय्- 
त्मयुक्तमिति काल तत्व विवेचनोक्तं दूषणमयुक्तं । देश्राह्य- 
दाहतन्रह्यवे वतीथापयौखोचनमूखत्वात् । अरुणोदये ठु दशामीं 
गंधमा्ं भवेद्यदि । द्रष्टव्यं तत्यल्ेन वर्जनीयं नराधिप । इत्या 
दिवचनवियेधाच्चेति बोद्धव्यम् । अपिच मुहरतंदया्पादाभैस्या- 
सुणोद्यत्वाभावेन तच द्शमीकटासद्भवमा्रेण द्वितीयदिने 
उपयासस्वीकारे राख्ायौन नुछनाराखाथीजुष्ठानापत्तिश्च । 
धरिकाचतुग्यात्मक एवारूणोदय इति स्वीकारे तु चतुख्िशत् 
धरिकायनरिसखमये सपादघटिकाचतुएटयात्मकाधयामायपाद्- 
धरिकापर्यतद् शमीसतद्धावयुक्तेकाद द्यां विद्धत्वं न श्यात् , सपा- 
द्धटिकाचितयात्मकयामार्ध॑समये घटिकाचतुण्याचपादे धटि- 
काद्यपाद्चये दशमीखद्धवमात्रेणापि विद्धत्व स्यात् । नचेषं 
तत् । चियामां रजनीमिलयादिवचनेर्विरोधापत्तेरिति दिक् । 
अयं चारुणोदयवेधः प्ोँदाहतभविषपुराणवाक्यात् । दश- 
मीरेषसंयुक्तो यदि स्यादख्णोदयः । नेवोपोष्यं वैष्णवेन तदि 
नेकादशीवतं । इति हेमाद्विमाधवयोः गारडाच्च वैष्णव- 
विषय ण्व ॥ लैष्णवदछक्षणं च } चैखानसाद्यागमोक्तदीक्चा- 

वष्णवरक्षणं । युक्तो हि वेष्णवः । इत्ति सदन्रल्लोदाषद्ताय 
स्तौ । परमापद्मापन्नो दर्प वा सखञुपस्िते 1 नैकादरीं त्यजे. 
यस्तु यस्य द्क्षास्ति वैष्णवी । समात्मा सर्वजीवेषु निजाना-. 
रादविष्तः । विष्ण्वर्पिताखिखाचारः ख हि पेष्णव उच्यते। न 
चरति निज्ञवणधर्मतो यः सममतिरत्मखुहृद्विपक्षपक्षे । न हरति 
नच हंति किंचिदुच्चैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तं । इति 
माघवोदाह्टतस्कांढ वाक्ययोर्विंरणुपुराणवाक्ये चाभिद्ितं । ̀ 
अर यथोक्तगुणसंपन्नो वेस्णवदीक्चां श्रप्तो वैष्णव इति साध- 
वादिभिरूकतं । तथाप्यनेकवाक्येषूपादानात् विप्णुदीक्षा एवं 
वेष्णवलक्षणं, अन्ये गुणाः सतिखंभवाभिभ्राया इवि बोध्यं । अत- 
दव वैप्णवदीक्षायुक्त एव वैष्णव इति जदनरल्लादयः संग- 
च्छते । तस्मात् स्क्पदाटि वाव्योक्तयुणसंपन्ना वेपष्णवागमोक्त- 
दीक्चायक्ता वैप्णवास्तान् प्रति अर्णोदयोत्तरदशमीकलखार्धेनापि 
युकेकाद शरी विद्धा अरुणोद्यमारभ्य धर्त्ता शुद्धा । द्विविधापि 
द्विविधा ! आधिक्येन युक्ता तद्रहिता च । आधिक्यं च जि- 
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विधं ! पक्रादद्याधिक्यं डाददयाधिक्यञ्ुभयाधिक्यं चेति । आ- 
धिकयं न्यूनत्वं च समत्वं च उन्तरसूयौद्यावधिकमेव सर्वैर । 
तत्रारुणोदयमारभ्य प्रचत्ताया द्वितीयसूर्योदयोत्तरं करादिका- 

खावच्छेदेन विचमानत्वरुपमाधिक्यं कफिचिद्धिकचलुःषष्टिष- 
रिकात्मकतिथिमोगे स्येव संभवति चान्यथा । त्र पूर्वतिथि- 
भोगावेक्नया उत्तरतिथिमोगस्य साधैवटिकापैश्षया न्यूनाधिक- 
भावस्य ज्योतिःशाश्े अप्रिद्धत्वात्किचिदधिकचलुःपष्िघटि- 
कापरिमितायामेकादद्यां समनंतरदादद्याः सूर्योदधपर्यचत्वरूपं 
समत्वमयि न संभवतीति दयुद्धाधिकराधिकद्वादरिकैव । एवं 
द्युद्समापि समदादरिकापि न संभवतीति साप्यधिकद्धादशि- 

कैव ! रडदीना तु दिविध अधिकद्वाददिकानधिकद्टादशिका 
चेति 1 द्धा चचुर्विधा । तघाद्या सर्वैरेव परोपोप्या । तदह 

[क टेमाद्विमाधवयोः भृयुः-संप्रणेकादसी यत्र माते पुनरेव 
सा । तत्रोपोप्या दितीया तु षर्तो हाद्री यदि । इति 1 अश्र 
यदिशब्दो-यदि वेदाः प्रमाणे, स यदि सोमं विभश्चयिपेत् दस्याद्ा- 
विव निश्चयपर एव । एकादद्याः पर्मह्द्धौ द्वाददयनाधिक्षयस्य 

4 धर्वलतरीलया वाधितत्वात् । ततैव नारदोपि संपूेकाद्दपि 
रत्न प्रभाते पुनरेव क्षा । सर्वरेवोत्तस कायां पण्तो द्वादशी 
दि । यत्तु कालतस्वयिवेचने-असुणोक्यवेधः अयैष्णव- 
विधयोपि इति प्रक्रम्य शुग्वाद्धिवचनं वैष्णवेतरविषयमेव 
युक्त । वेष्णवानां विद्धत्वमत्रेणेव परघान्यतरस्या अखापरेषि 
उनततरवोपवाससल्वादित्युक्तं । तत्संपूमी चात्र न सूर्योदयद्वय- 
माचव्यापिनीं किनृरयाच्णनिति परिभागितकेत्युत्तरथंथे स्वयमे- 

` बोक्ततयादरुणोद्वमारभ्य अवृत्तायास्स्याने विद्धत्वश्य कं देठ- 
त्वमिति विचारणीयं । हेभाद्रौ वयमप्तरणदि--प्काद्रीं 
विष्णुना चेद्धादरी यस्व स्थिता 1 उपतेष्या दादी तत्र वश्ीच्छे- 
त्परनं प्रदं । विप्णुद्धदरपि । सदां देतीया । द्वाद श्ीयुक्तेदयैः \ 
णताददानि सववियदाण्येत्र । युद्धदीनानधिकद्ादरिकाया- 
मपि । उपोष्येकादयी नियं पक्योरजयोरपि । एकादशी खदो- 
निप न (^ 

पोप्या पद्धतिः युङ्घद्णयोः । इत्यादि पाद्रयादौ जःश्डसव- ( 

त्छुःभासादिवचनेः युढकाद्श्यानेेपवासः सवेदां । शुद्धस- 
वना, [) च एग 7 = र 
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रत्रैवोपचाखः । तदाद रनाद्रौ सकद; ।--णकादरी सवेस्पूर्णणी 
चरतो दादरी यदा) तदा दकादरीं त्यक्त्वा ददी सयु- 
पोषयेत् । तत्रैव विष्णुरहस्ये- एकादशी ठं संपूणौ खरा 
चोत्तस भवेत् 1 पू तु पू्वैवञ्केया तिथिवृद्धिः भरस्यते । उ- 
तरा दाद रीसद्राः सदोषा अयोद्द्यासपि स्याद्विखथैः पूवी 
कादरी पूववद रामीवद् नोपोप्येलयश्ः । वत्रेव गर्डपुराणे- 
पणी मवेयदा नंदा अद्धा चेव विवशैते । वदोपोष्या तु भद्रा 
स्यात्तिथिवृद्धिः परशस्यते । ततरे नाग वतादि्तञचे । संपूरभै- 
कादरि लयाञ्या परतो दादी यदि । उपोष्या उदरी शुद्धा 
दाददययिव पारणं । नं भरम किदाते जंतुरिलयाह भगवान्हरिः 1 
सविष्यटपुराणद्ध्--ऽयोष्या द्वत्द्री छुद्धा दादद्यामेव पा- 
र्णम् ! निर्गतायां अयोद्द्यां खा वा लिकखापि वा । द्विक- 
लायां ठु द्यादश्यां पारणं यः करेति हि । वामुपोप्य महीपा 
न गभर विरते नरः 1 एवमादि शुद्धदादद्युपवरासविधायकानि 
वेष्णचदिपयाण्येव । चिद्धायास्रपि दकाद्र्याधिक्यं दाददया- 
चिक्य उभयालिकच्यं चेति जैिध्यं वोध्यं । व्नोभयाधिक्ये स- 
वैषा परथैवोपवासः 1 चङ हेमाद्रौ स्कदः-- एका दुध्या 
समायुक्ता याति बुद्धिः पसा तिथिः | इाद्शी पारणाथौ च नो- 
ोप्यं पूरवैवासरे । एव्यदशी ेदामाचेण द्वददया युका पस ॥ 
द्वादशी शर याति तदा पूर्षनिवेधस्योत्तरसविधानाथंत्वादुत्तरनो- 
पचास इव्यर्थः । तनैव नारदयौपि-- दादद्येकददी यत्र दा- 
ददी परस्तोपि च । उाददयां पारणं कु्यौत्कतुकोरिफटं रमेत् 1 
तत्रैव पाद्य-रकादशीकटायुक्ता येन इादश्युपोषिता। कि 
तस्य वह्ुभि्ैक्ञेरभ्यसेधादिभिर्यप । एकादशी दादरी च तत्न 
सच्चितो दरिः । उपोष्य रजनीमेकां बह्यहत्यां व्यपोहति । भध- 
दनरदसे सत्वश्वागरसंहिना--दादद्येकादरी यत्च द्वादशी 
परतोपि दि । क्वै्ीपास्णं छत्वा कऋलुकोरिफरं रमेत् । 
दवेवसादिवयनानि स्येखाधार्णान्येव । णतावान् परं वि- 
दोषः } सरातानां सूर्योदयोत्तरमेव दरामीयुक्ता विद्धाधिका ततः 

(४ ई 

पूवे तथुक्ता श्ुद्धाधिकेवेति । अचुष्ठानं ठु समानमेव । दादरी- 

१ ध्विपरयकाणिः, 
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वाजाधिक्येपि उदयात्पूरव वेधे वैष्णवानां उद्यवेधे त सर्वषां पर- 

रैव । तदाह डैधा्रौ नारदः-- छदा ठं दाद शी राजन् सथ 
घोप्या खद् तिथिः । दशाम्येकादसी भिन्ना न कतव्या कद् 

चन ) हेभाद्रयाधं चथो्योखः---प्कादशी यदा युता प- 

रन ाददी भवेत् । उपोष्या द्वाद्स्ी तत्र॒ यदीच्छेत्पस्म पद् । 

र्य द्शमीविद्धस्वारपस््न च्ख्यभावाचपोप्यत्वेन दा नठ॒ 

खरूपेण ! उदयोत्तस्ेभे ठ स्वरूपेणेव युक्ता । क्षयं गतेति या 

वत् । हैसाद्रा द्ह्यवदत-~नद्ा रसरः द्वस्य भद्रा दयाला 

द्यजोऽन्ययः । तस्मारछंसेगं त्यक्स्वांगमात्मानं तूपवालयेत् । 

इदि । स्मार्तानामलाधारणवचनं तत्प्रकरणे उद्ाहारेष्यते । ए- 

दद्यीमाचाधिक्ये तु वेप्णवाना परचवापवासमद्ट हमार 

आाधवयोर्धिरणुर्टस्य--एकादरीकट प्राता येन द्वाद 

द्य॒पौषिता । वद्या कतुशतेव स्याञ्नयोददयां ठु पारण । तत्रव 

श्य॑त् एकादरी तु संपूण परतः पुनरेव सा । पुण्यं क~ 

लुरतस्योक्तं चयोद्दयां तु पारणं । अरणोदयविद्धायामप्युदया- 

दुदयपर्यतत्वरूपं सपूर्णत्वं तिषएटेव । हैमाद्रा सीधायनः 
एकाद शीकलायुक्ताुपोप्य द्वादशीं नरः । तयोद्दयां लु भुंजानो 

विप्णुसायुज्यम्धच्छति । साधवीये नारदः-- संपृणंकादरी 

यत्र द्वादश्यां बृद्धिगामिनी 1 दवाददयां छघने काथ त्रयोदद्यां तु 
पारणं ! इति । ननु विद्धमेदकस्पेन तत्रतत्र वचनांतरोपन्यसनं 
वेधातिषेधमहावेधयोगाख्यवेधचतुषएयकथनं च प्रकृते व्यथमेव । 
दद्यामीवेधंसंयुक्तो यदि स्याद्रुणोद्यः । वैष्णवेन ठ कर्त्यं त- 
दिनेकादद्यीत्रतं । इति वचनेनैव वैष्णवानां पर््ाजुषठानसिदधेः। 

सटणोदयवेद्छायां या स्तोकापि तिथिभैवेत् । पणौ इव्येव म॑तव्या 

प्रभूता नोदयं विना । तच चेद्ृशनीवेधोऽतिवेधो वापि जायते । 
मदावधोऽथ वा योगो रश्तसां स फं भवेत् । इति हेमाद्रा 

व्दह्यवंवतवचनेन रक्षःफखभागितेन चतु्विंधवेधस्यापि सा- 
स्यन्यप्रतीवेवंधव्यागेनेव सर्वेपां यागस्तंमयात् ॥ नच दशमी- 

दोपसयुक्ता न ठु कुर्यात्कथंचन । जंभस्थेयं पुरा दत्ता दशमी- 
दोपसयुता ॥ अन्ञानाचदि वा मोदात्छुर्वनेकादशीं नरः । दशमी 

१ च्छरीरं खक्खा. २ शेपसंयुक्तो. 
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रोषसंयुक्तां भायि चतमिदं भवेत् 1 तप्तङृच्छं नर्धीत्वी गां च 
द्ात्सवत्छिक्नां । खुवभेस्या्थकं देथं तिरुद्रोणसमन्वित । इति 
ग्राथथि्च । यातुघानवतं योगे महवेधे तु वाष्करः 1 जेभा- 

छुरष्यातिवेभ्र मोहिनी वेधरेशिनी । इति भेदचतुषएयञुक्त्वा जम 

सरभाभितया निदितातिवेषे चच पूर्वोक्तं भायधित्तं 1 वेधांतरे ठु 
प्रायश्ित्तादपत्वमहकच्वद्य कट्यनीयत्वात् वेधसेदस्योपयोगः स्प 
एवेति वाच्यं । षष्ठे परछतिः छरा कव्पमिति सूते वर् कुवौष्णिर्मा- 
पान्मे पचतेलयत्न वारर्शग्रहणस्येव जंभस्येयं पुरा द्चेति निद्ाथे- 
घादगतसमक्तथ्र्टणस्योवछक्षणस्वेन बायथित्ततारतस्यव्यवस्याप- 

कत्वासंभवात् । किच प्रायश्चित्तं प्रक्ष्य छयुच्यधथे तु वतस्य 
यै । निदिं जायते येन श्वर्मस्तक्तानमेव च । व्राह्यणान्भोजये- 
श्िराद्रं च दयात्सवत्सिकां । धर्णस्याधैकं देयं तिरद्रोणमयापि 

चा । इति हेशाद्रौ इ्छलयंतरेपि साध्रारणस्यैव प्रतीतेः । नचाद्प- 
त्वाद्धिदि वेधे णव अतिवेधयहदावेधदौ सहस्व कल्पनीयमिति 
वाच्यं ! वैपरसैव्स्यापि सखुवचनत्वात् । नच धुरुपदोषतार- 
तस्यालायधित्ततार्तस्यभिति शक्यं । दोचतारतस्यवोध्वक- 
स्यायुपकव्धेः । न चोच्वावयचम्रायथित्तस्यं श्रवणमेव तत्कर्पकं । 
उच्चावचप्रायधिचश्रवणःत्पुख्वदोपतास्वभ्यं दौपतारतस्याच्च 
म्रायधिन्ततारतम्यभित्यन्योन्याश्चयापत्तेः ! अपिच स पष यज्ञायुधो 
यज्ञमा ऽजखा स्वर खोक यातील्श्चवादे, एतानि वै दश यज्ञा- 
युधानीति यज्ञायुभ्व्यषदेदास्योपयोगवत् जंमस्येयं पुरा दत्तेति 
निदाधवादे वेधात्तिवेधसदहावेधयोगाख्य चावुर्विध्यप्रतिपाद कस्म 
तेरुपयोगसं भवेन तद्वखादोषतार्तस्यकस्पना युक्ता 1 तस्माद्धिद्धा- 
मेद्ादिकथनस्य भ्रकृते कोप्युपयोगो नास्तीति चेन्न । मेदपरद्द्यैनं 
चिना पूर्वोक्तवचनानां व्यवस्थापयिदुमराक्यत्वद्धेदकथन- 
मावद्यक्तं । अन्यथा दरामीविद्धां वैष्णवो न छइयीदियेतावत 

एवं जैवोपोष्यं वैप्णवेनेति वचनास्पतीतेैदा येधरहिता भ्यते 
तदानीमेव छयीदिति संभाव्येत । नतु न कद्ाचिदतिक्मेदिति 
वबचनदेकादद्युपवासस्य नित्यत्वप्रतीतेरेतादशी समावना न 
युक्तेति चेत्, तथापि दरामीविद्धानिषेधस्यैव चाव्वात्प्रतीतेः 
किसुत्तरोपवासः कटपनीयः । किवा-- उपोष्या दशमी त्र 
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द्वाददयी न ठमेचदि । दरास्यापि हि भिन्नैव एकाददयेव धै 
छृत् । इवयादि हेमाद्रौ स्टलयंतस्वचनेर्दशमीविद्धायपिवोपवास्च 
इति सदेह एव स्यान्न तु निश्चयः । न चेतादरानि वचनानि 
वेष्णवभिन्नविपयस्वेन संकोचनीयानीत्ति न दोष इति वाच्यं । 
आर्थिकोववासकस्पनया स्पष्मनेकवचनसंकोचस्यायुक्तत्वात् । 
तस्ादिरुद्धवचनेर्विना वचनांवरसंकोचस्य कर्व मराक्यत्वात्तेपा- 
मावद्यकत्वे तेषमेवोत्तरजोपवाखविधायकत्वसुचितं । नेवोपोष्यं 
पतस्य तु वे्रनिपेधकर्वमेव युक्तम् ! एवंच सलेकेकार्थविधने- 
ननेकाख्ोपपत्तो नैकमस्तके वहुभार आसेपणीयः । तस्मा 
इत्तख्रोपबास्विधाना्थ वचनोपन्यासो युक्ततर एव । सेध मे- 
द्ोपि--भरणोदये लु दरामी गघमारं भयेयदि । द्वप्रयं तस्प्- 
यल्रेन चजैनीयं नराधिप । इति वचनेन द्दामीसद्धावस्य प्रयलेन 
द्र एव्यत्वभरतिषाद्नाद्गवमा्नस्य दषरुमराक्यत्वेन त्च पुख्पा- 
परावः स्वद्पः । उत्तरोत्तरं दुर्बलस्य छुकरत्यात् । तद्नादेरेण 
निपिद्धकषटे क्माचुष्ठाने कर्मवेयुण्यवत्पुरुषदोवस्यापि वहुषु 
वाक्येणु शधरवणात् पुरूपदोपतारतम्यं तत्तारम्यात्प्रायश्चित्त- 
तारतस्यमपि युक्तमेवेति स्थं समजसमेव 1 माधवाचाधैरपि 
वैष्णवं धरति तिथिरेवं निर्णत्तव्या । 
एादरीि दिविधा अशर्णोदयवेधवती शुद्धा चेतति । तत्र वेध. 

वती सवैथा व्याज्या,तदिनैकाद शीवतमिति सामान्येन प्रतिषेधात् , 
विदोचतस्त संपृक्तादिमेदेन प्रतिपेधो द्वषभ्य इत्यभिधाय संपृक्ता- 
दिभेदाञुक्त्योक्तं -- तदेवं सामान्यविशेषाभ्यां प्रतिपिद्धत्याद्रुणो- 
क्यविद्धेकाद सी वैष्णवेन त्याज्या 1 यस्तु योगसंज्ञकश्तुथों येधर- 
स्तस्य त्याज्यत्वम्थात्सिद्धमित्वादिना विद्धानियेधं परदर्यं शुद्धां 
लश्चवितमुक्तं--या तु चतुिंवरेधरदिता शेदैकादशी सा 
द्विविधा । आधिक्येन युक्ता तद्रहिता चेति ! यथपि वेधरदहित- 
त्वमेव छक्षणं तथापि रिप्यवुद्धिवैशचया्धसुक्तियेचिन्यार्थ चातु- 
किध्योपादानं । तत्र या तु चतुर्विधवेधरदिवा सा छुदधेत्वन्वयः । 
अनेन शुद्धालक्षणे छृत्वा मेदांतरं दरशयितुये्ादश्पे विधेति 
पूवांक्ता विद्धा, इयं द्यद्धा चेति दहिविधैकादशीलयशवः । देविध्यं 
द्रौयितुं आधिक्येन युक्ता तद्रहिता चेतीति । आधिक्यस्यापि 
मेदं दशयितुसुक्तं । आधिक्यं च चिविधं । दकादर्याधिकयं द्वाद 
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चत्वारे मेदा इति यथोक्त तथावराप्युक्तं स्यात् । तद् युक्तः पूवत 
सील अर्णोदयमारभ्य प्रदृत्तेकादसीमात्राधिक्यस्य वाधित- 
स्वात् द्ाददयाधिद्यं उभयाधिकयं चेति दिविश्वमेवाधिक््यं । आधि- 
क्यस्य प्रयोजनमुक्त--चिव्वप्येतेषु पक्षे अश्णोद्यमारम्य 

प्रर छद्धामष्येकादी परिल्यञ्य परेदयुरुपवासः कतेव्य इति । 

चिद्धाविधयेघु तु प्श्चेषु अुद्धामपीखपिरव्दससुचितां विद्धां 

त्रिष्वपीदययिशष्द्लमुचिते छुद्धाचिषयपश्चद्ये अख्गोद्यमारभ्य 
धच्रत्तां श्ु्मेकाद शीं परित्यज्य परेदुपवासः कतव्य इत्यथैः । 

यत्रापि दयद्धैकादशीिमलाधिक्यं विवश्चितं स्यात्तर्हि स्मात- 
कर्णे चुद्धायामेकादश्याधिक्ये इति यथोक्तं तथाधराप्युक्तं 
स्यात्तद्नुक्तेस्तस्य याध्ितत्वाश्च विद्धामेवाभिमरलयोक्त 1 तत्रैका 

द्द्याधिक्ये ब्ारद् मोक्तसंपूर्णेकारी इत्यादिवेप्णवानां वेघ- 
माभेणेवोस्तरसिद्धत्याद्रचनवेयर्ध्यरंक्ा तु पूवमेव निराङृता । 
तचापि विद्धाविषयद्काददीगात्रधिक्यस्य वेप्णवश्मारतसाधा- 

रणत्वद्िष्णवाखाध्रास्णे एकाद रीमाजाधिक््ये प्रथमतः प्रमाण- 

वचनाभ्युपन्यस्य विद्धाविपयद्धाददयाधिक्ये तड़पन्यासाथमुक्तं -- 

द्वादद्याधिकये दथा आह-- एकादसी चदा छतेति । चद्धा- 

विपयह्वादरीनाचाधिदस्ये एवेदं प्रमाणशस्त्विति शंका ठ ठुे- 

तिषदार्थकञाननि्वधनत्वात् । माधवाचार्यैरेव स्मातौनां 

विद्धायां हाद॑द्यिमात्राधिक्ये प्रमाणत्वेनोपन्यस्यमानव्याखवच- 

नश्य वैष्णवानां शुद्धाय दादहीमात्राधिक्ष्ये प्रमाणत्वेनोप- 

न्य(सस्यायतासंगतेरेव निरस्ता । तस्मात् विद्धायं ददरीः 

माजाधिकयस्य वैप्णवस्ातसाध्रारणत्वदिकस्यैव अमाणवचनस्य 

उभयत्रःपयुपन्यासतो युच्छ दति छतः । वि्ात्वपरं वरेप्णवस्ाते- 

भेदेन भि । एतेन यत्तु खद्धायः छादसीनःजाधि्ये वेष्णवा- 
नामप्येतस्माहचनास्परेदुरुपवासं दति शा ु दधस्चेति मयूखे 

दूषणमुक्तं तत् शद्धायामितिपद्घधिचान्साघवात्पराच्रत्ं शुद्धा. 
यामिति पदध्रविवदयुखादपचेवावस्थितं ! एवच यो दूषण- 
समथैनाय अचा परिदश सोपि दूधणप्ष्ठालुयायिव्वात्ततरे- 



१६० पुरुषाथाचतामणा 

घावतिष्ठते इति वोध्य । उभयाधिक्यस्य वैप्णवस्मार्तविद्धा- 
छुद्धासखाधारणत्यात्पश्चात्यमाणसुपन्यस्तसुभयाधिक्ये श्ृगुरादे- 
त्यादिना । अतषवोभयाधिक्यव्यां द्विविधार्यां यथा न 
कस्यापि स्देहस्तथा तद्रहितायां तस्यां तत्परसक्तिमादक्योक्तं । 
उमयाधिक्यरहितायां तु द्युद्धायां न कोपि संदेह इति वुर्भिन्न- 
कमः शुद्धायामिदयस्याप्रे वोध्यः । उमयाधिक्यरहि तायां शुद्धायां 
सियर्थः । उभयाधिक्यरदितायां स्मार्तीनां पू वैप्णवाना- 
मुत्तरेति व्यवस्थितविकद्परूपसंदेदस्य सत्वादुक्तं शुद्धायां 
त्विति न कोपि संदेदोस्तीति च इति योजनया यथाश्रुतग्र॑थ- 
द्शैनप्रसक्तबाधितार्थकत्वरूपछेरासागरं परतीणौ भ्राधयत्र॑यः 
सुस्थ पव । अथौयुसारेण प्र॑थयोजनसेवोचितत्यात् । ग्रंथाजु- 
सारेणार्थकरपनायां तु नहि - राब्दरृतेन नामार्थैन भवि~ 
तव्यं अ्थंङृतेन नामरब्देन भवितव्यमिव्यादिश्चहा माष्य- 
विसोधः स्पष्ट फवेति । एवं सति यथाश्रुतञ्चाधवय्रंथमाचरदशन- 
प्रत्तः शुद्धायामेकादरीमात्नाधिक््य इत्याच्ावुपूर्वीवरिताः 
कालतत्वचिवेचनस्छतिकौस्तुभमयूरखादिनवीनव्रंथाः स- 
वप्ययुक्ता इति विभाव्यतां सदसद्यक्तिदेत॒भिः सूरिभिः | 

अथोन्मीलिन्याचष्टमेदाः। तच टेमाद्रौ ब्रह्मवैवर्ते-- 
एकाद दीवतं स्वै्रतानां प्रवरं स्तं । विशोधनमिदं पुंसां 
श्कादधस्ांदखः परं । तत्स्वरूपं श्वतं ती्थस्नानादप्यधिकं विदुः| 
फतत्लारमिद् तच्वमिदं सलयमिद् बतं । मायधित्तमिदं सम्यक् 
यदेकादृद्युपोयणं । विशेषस्तत्र विज्ञेयो दादरीषु द्विजोत्तम । 
भवंयण्रे परिख्यातास्ताः श्ण्ुष्व यथोदिताः ! उन्मीलिनी 
वलि च चरिस्प्शा पक्चवधिनी । जया च विजया चैव जयंती 
पापनारिनी । ढाद्द्योऽष्टौ महापुण्याः सर्वपापहरा हिज । 
तिथियोगेन जायंते चतखश्यापरास्दथाः । नश्चचयोगालवदं पार्ध 
अदामयंति ताः । एकादशी तु संपूण वर्ते पुनरेव सा। 
उन्मीलिनी भरगुश्रेष्ठ कथिता पापनारिनी । द्वाद्द्यामुपवासस्त 
दाद् दयामेव पारणं । वंजुटीनाम खा भोक्ता दद्यायुतविनारिनी ! 
अरूणोदय आद्या स्यात् दादी सकट दिनं । संते ्योदशी 
भ्रतखिस्पृया सा हरेः पिया । कुहराके यदु चद्धि प्रयाते 

[ष 
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पक्षवर्धिनी । विहयेकाद्रीं वत्र दवष्दरशीं समुपोषयेत् । पुष्य 
श्रवणपुष्यायै शोदिण्संयुतास्तथा । उपोपिताः समफला 
द्ादद्योषटौ प्रथक् पृथक् । बरह्यघ्रमपि खा पूर्वा विद्रोधयति 
भागव । वंज्ुटीति द्वितीया सा हत्यायुतविनारिनी । महा- 
पापानि चत्वारि शोधयेश्िस्प्रला छता । छुरतेऽरोषकर्टुपवि- 
च्छेद पक्षवर्धिनीं । जया जयं तु विजया प्रेतमोक्चं तथा परा + 
जयंती नरकच्छेदमपि इष्कृतकारिणां । अध्मीतु श्गु्रष्ठ 
महापातकनाशिनी । दव्य उन्मीटिन्यादयः । तदथं । वेष्णयै- 

ररुणोदयादियेधे एकाद्रीमाजाधिकये दादरीमाघ्ाधिक्येऽयुम- 
याधिक्षये वा पूर्वौ क्त्वा द्वितीयेव कार्येति सिद्धं । अचर केचन 
लैवादयोपि गताद्गतिकन्यायेन वैष्णववद्भितीयामेव छुर्च॑ति 1 
तथ्-वेप्णवो वाथ येयो चा सोसेप्येतत्समाचरेत् । इति सौर- 
युराणादिभि; रेवादीनामप्यधिक्रारवोधनात्तेषां वक्ष्यमाण- 
वाक्यैः प्रथमाया एव विधानात् । द्वितीयदिने उपवासे कृतेपि 
विदहितदयागाविदितायुष्टानजन्यप्रयवायः । कादद्यामहोरचं भु- 
कृत्वा चांद्वायणं चरेत् } इति प्रायश्चित्तापत्तिश्च दु वौरेदेति वोप्यं । 
दरति वेप्णवास्प्रस्येकादश्यीं निण्य तदितसन् खात दाय्दव्यव्- 
हयान् प्रलेकादशी निर्णीयते । त्र सूधोंदयपर्यतद्दामीवेधस्य 
वेप्णवघकास्यवतविषयस्वेन व्यवस्थापितत्वात् । सर्वेप्यवेधा वि- 
केया वेधः सूर्योदये स्तः । सूर्योदयस्पृशा लेया दरामी गर्हिता 
सदा । इव्यादिवचनवोधितो वेधः परिशेपात्सातेविष्रयः । तक्र 
सूर्यीदयोत्तरं॑दशमीसद्धावरदिता शुद्धा दशमीयुक्ता विद्धा । 
तचापि समन्यूनाधिकमेदेन शुद्धा भिविधा । एवं विद्धापि । 
तत्र द्वितीयसु्ोद्यपर्थता खम? । सतः पू्ैमेव समासा न्युना । 
तत ऊर्वं विद्यमानाधिका । तत्र श्ुद्धसमासमद्वादरिका, 

न्युनद्वाद् सिका, अधिकद्धाददिकेति तरिविधा । एवं शुद्धसमा 

सयढधन्यूना, शुद्धाधिकापि घल्येकं भिविधेति शुद्धा नवविधा । 
विद्धसमापि समद्वादरिका, स्युनद्धादरिका, अधिकद्धादृशि- 
केति त्रिविधा । एवं विद्धसमा, विद्धन्यूना, विद्धाधभिका चं 

द = च दः कक 
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यद्यपि निर्णये सर्वेपां मेदानामसांकर्यणोपयोगो नास्ति तथापि- 
शद्धा यदा समा दीना खमक्षीणाधिकोत्तरया -इत्यादिवचनेषु 
व्यवहतत्वादुषन्यस्ताः । वच शुद्धसमाशुद्धन्यूनयोः समद्धादशि- 
कयोन्युनद्वादरिकथोश्च एकाददयामेवोपवास इति संदेह एव 
नास्ति । अधिक्नद्रादरशिकयोरपि एकार्ददयामेधोपवासः । उत्प- 
स्तिदिषरेकादद्यविरुदधे उपवासे द्वादशीसमवायासंमवात् । अत- 
एव हेमाद्रौ दादद्युपवासपक्रसणे द्वाददयाद्चुपवासः कायं इति 
वदतं माकंडेयं प्रति प्द्यञ्चबचनम् । उपोष्या व्याहता ब्य 

स्त्वया दयेक्रादरी शभा । द्वादध्यां पारणं कायमेकादस्यां हिं 
धनं । पुराणविदिते मार्म विरुद्धं वदसे कथं । इति संगच्छते । 
हेमादिणापि केचिदाइरित्यादिना प्रकृते विचये एकाद्द्यामे- 
वोपवास इति सिद्धांतयित्वा । एकादरी त्वहोराचं द्दरी चं 
कखाधिका । अयोदद्यां यदा प्रातस्पोष्या इडादशी तदा । इति 
वचनविसेधमाद्ंक्य तदसमीविद्धेकादचीविपयं द्वकदयां विद्य- 
मानकियन्मत्रेकादरीविवयं चेति समाहितं । अदोसत्रव्यापिन्य- 
प्येकादरी येया दरामीनिद्धेकादश्ी तद्विषयं । वेप्णवविपरयमिति 
यावत् । सातीन्धति तु प्रकते यद्रा द्वादश्यां किचिदेकाद्ली 
विद्यते तदैव पवर्तैते न ध्रकृतेपीति तदादयः 1 तथाच सातौ- 
नमेकाद्द्यामेवोपचासो वैष्णवानां दादद्यामिति सिद्धातः 
पर्येवसन्नः । नच केचिदिति वदतो हेमाद्रनौयं सिद्धांत ति 
शक्यं । तान्यरूणोद्ययेधनिपेधकवचनान्यपि यदा ददद्य 
कियन्माचाप्येकादरी दद्यते अयोदद्यां च कियन्मा्ा दादरी 
तदा परिव्याञ्येयेवंपराणि द्र व्यानि । कास्येकादरव्रतविषया- 
णिवा वेष्णवविप्याणि वा । दयैवानां तु तच्रोपरवासे नात्ति दोष 
इति देश्ाद्विणैवाश्रे निष्डप्यमाणत्वात् । अतण्व-एकादशी 
भवेत्पूणी परतो द्वादश यदा । तदा दयेकाद्दीं लयक्त्वा ढा 
द्रीं समुपोघयेत् । व्यादिस्कदादिवचनानां भ्रकृते विसोधभा- 
दोंक्य बेष्णवविपयाण्येवतानीति माघवः, दादद्यां विचमान- 
कियन्मात्नेकव्दीविपयाणीति सद्रल्लश्च संगच्छते । प्रकते 
तद्विपयत्वामावे उभयोत्तात्पयात् । कालादद्धोनिणयाश्रत- 
-माधवमद्नरलु स्काद्माप--युद्धाः यदा समा दीना 

५ भाल 
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समक्षीणाधिकोत्तय । प्कादरीग्रुपवसेन्न छयुद्धां वैष्णवीमपि । 
इति । वैष्णवीं डदक्ीमियथैः । माधवमदनश्लयोनी- 
रदः- न चेदेकादरी विष्णौ दवादसी परतः स्थिता । उपो- 
व्यैकाददपि तन्न यदीच्छेत्परमं पदं । इति । नचेवभपि-चिद्धाष्य- 
विद्धा विज्ञेया परतो दादरी न चेत् । अचिद्धापि तदा विद्धा 
परतो दादी यदि । इति वाद्मविसेध इति वाच्यं । तत्र पूर्वार्धं 
दशमीरोषसंयुक्त इत्यादिवचनविशेधात्स्मातैविवयमेव । उन्त- 
राध तु छ्यद्धा यदा समा हीनत्यादिविरोधात् वेष्णवनिषयमेव । 
उत्तरधं शुद्धाधिकाविषयमिति अदनरल्लादयः । वष्ततस्तु 
विद्धपप्येकादरी म्राद्या परतो द्वादशी न चेत् । दादरा दादशी- 
हति जयोदश्यां तु पारणं । इति विद्धेव घ्राश्येति पूयैवाक्येनोक्तं । 
तत्र विद्धानिषेधविरोधाशंकायां पर दादद्यभावे सेव व्राद्ये- 
ल्यथेके पूर्वार्धेन तां दूरीकृत्य परत्र दादशी चेद्विद्धापि न 
श्राह्या क्रिसुत विद्धैवेति कैञुतिकन्यायेन विद्धानिषेध एव 
हटीक्ियते उत्तयार्भनेलेव युक्तं अप्रकृता्थकस्पने भ्रमाणामा- 
वात् 1 अवतष्व घकृते पर् द्वावशीसत्वेऽपि पूव ग्राह्येति 
हेमाद्विधथतिखिद्धांतः संगच्छते । इद् वाक्यमजुषन्यस्यतां 
माघवादीनां च न न्यूनता ! तथाच यक्ते तद्धिषयत्व्येवा- 
भावात् । पतेनैकस्य वाक्यस्योभयविषयत्वासंभवात्सवंषामेव 
भ्रकते द्वादश्यायुपवास इति र्तिकौस्तु मः पाद्यध्रकरणा- 
ज्ञानमूलकः स्का दादिवाक्यविरखद्ध एवेति वोध्य । यद् भरते 
अरुणोद्यमारभ्ये कादरी प्रदत्ता तदापि वेप्णवानां द्ादद्यामेवो- 
पवास इति प्रतिपादनार्थं हेमाद्रिणा मतांतरसुषन्यस्तं । 

परे त्वाहुः-परतो दाद शीसद्दावे शद द्वाद्द्यामेवोपवासौ 
नैकाददयां । एका लिध्या ठ संयुक्ता यदि च्रद्धा परा भवेत् । 
अथवेकाद्री नास्ति दराम्या वाथ संयुता । काथ का द्या- 
द्यां यदि स्यादपरेऽटनि ! दादर दादशी्दति पू्वैस्सिन्पारणे 
कृते । इति विष्णुपुशणं । प्कादरी भवेत्पूणेदयादीनि 'साग- 
वतर्त॑च्च{तानि वैप्णवप्रकरणोदाह्तानि वचनान्युपन्यस्य तस्मा- 
देवंचिधे विषये दादश्यामेवोप्वासः सिद्ध इत्युपसंहत्य अपरे 
ठ उदयास्राभ्यदेति वाक्यादुदिणां पूवी एकाद्री भवेतपूर्णेलयादिं 

१ ध्प्रकरणविरीधाज्ञानः. 
३६ पु० चि० 
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स्कांदादिभिशबु्धणं परा । णतद्धिज्ानामपि-वडवाक्यविरो- 

परेन संदेहो जायते यदा । दादी तु तदा ब्राह्या चयोद्श्यां तु 

दारणं । इत्यादिना वृतीयमतयुपन्यस्य बहुवास्येतिवाक्य, विवादेषु 

लु सर्वेषु वादयां सभुपोपणमिति प्रद्ुश्चवाक्यं च उक्तवेधविषय- 

त्वेन व्यास्येयमिव्यादिना ठतीर्यं॑मतं दूष्य तस्माद्यथोक्तमेष 

साधीय इत्यनेन मतद्यमेव व्यवस्थापितं । स्शल्थसारका- 

छादशमाधवनिणीयाशतमदनरलैर पील्थमेव किद्धतितं । 
एवं सर्चैषामैकमये सति- शद्धोनःस्यधिक्रा समा भवतु चा 

विद्धा तथेकाद्री चेद्धादद्यधिका तवोपवसने ब्राह्याखिलेद्धौ- 

दी । इति दीपिका ध्रकृतविषथे किमूछिकेति चितनीयं । 

अतएव शुद्धोनाभ्यधिकसमाख दवादश्याधिक्ये सवैदरीदद्येबो- 

पोष्येति भट्टोजिदीशक्िलोक्तिस्प्युयेशषयेव । यत्तु हेमाद्विणा 

अङ्ृतविषथे पकाददयासुपवासविधानं उद्यात्परा्यदेति वा- 

कयाद्रुदिविपयं, डदादद्यामुपवास्विधानं संपूर्णैकादशी य~ 
रेति वाक्याद्यतिविषयमिति स्वसंमतं व्यवस्थांतरमुक्त तदुभया- 

धिच्यविषयत्वेन वैष्णवविषयस्वेन वा व्याख्येयमिति कारुतत्व- 

विवेचनं, प्यन्नवचनदेव देमाद्रिणा सिद्धातः छतः सो. 
उलुधित इति निणैयसिधुः ॥ प्रयुदख्धवचनाद्धेमाद्धिरृवः सिद्धांत 

पनोचित इति स तिकौस्तु मश्च उपेक्यः। देमाद्यधौक्ञान- 
निवंधनत्वात् । पतेन देमाद्रिणा उदसमा शयद्धन्यूना वा- 

धिकद्वादश्षी चेर्सरवेषां परेवेति निणैयसिधृक्तिर्हेमाद्रिषि- 

द्वातापथीटोचनमूकिकैवेति बोद्धभ्यं । यद्पि स्छृतिकौस्तुभे 
सर्वैः सतिः प्रृतविषये द्वाददयामेवोपोषणं कायैमिवयभिग्रा- 
येण हेमाद्विणा दितीयमतसुपन्यस्तमिति निध्िव्य तत्र 
साघवविरोधमादांक्य न चानेकवाक्यानां भध वोदाहतवचन- 
दयेन संकोचो युक्तस्तस्मान्माधवोदाहते न चेदेकादरी वि- 

च्णाविति वाक्ये यदीच्छेत्परमं पदमिततीद्रादिपदकामामिप्राय- 
मेव प्रतीयते इत्यादिना दषणञुद्धाव्य गृदियदिव्यवस्थेति 
हेमाद्विगा दूपितं ठदतीयमतमेव सिद्धांतितं तत्र संवादार्थं 

संगच्छते च । पवं एृथ्वीचंद्रोदये ब्रदन्नारदीयवाक्यं -संपूर्ण- 
कादरी श्युद्धा बाददयां नैव किंचन । दादशी च चयोदश्या- 
मस्ति तच कथं भवेत् । पूर्वा श्रद्धः काया स्यादुत्तस॒ यति- 
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मिस्तथा । इति । ये ठ हेनाद्वि संमताथैकमप्येतद्वाक्यं हेमाद्य- 
स्लिखनाघिर्मलं, देमाग्यङिखितव्वे तुल्येऽपि शद्धा यदेति ला- 
श्युवलिखितं वाक्यद्वयं सभूखभिति वदंति नमस्तेभ्यो निष्फला- 
्यहरीरेभ्य इत्युक्तं । तत्र सिद्धांतस्तृतीयमतदूषणपर्हेमाद्धि- 
श्सिद्धातविख्दस्मरलयथेसारकारादरोनिणयाखतमदनर- 
दनादिसकलग्रथेः शद्धा यदे्यादिवचनेश्च विरुद्ध एव । यदपि 
श्ररमपदशाब्दादिद्रादिपदमेव प्रतीयत इत्युक्तं तदप्यभियु- 
च्कानां तथा प्रतीतावेव संगच्छते नान्यथेति साधवदूषणाभि- 
ननिवेशभयुकमेव । तस्मात्मरते स्मा्तीन्प्रति चंद्रोद्यटिखित- 
व्छनचनविरुद्धं प्रथममतमेव सिद्धांतयता हेमाद्विणा स्मरलयथे- 
स्वारादिभिश्च भाधवोदादतवचनद्धयाथस्येव सिद्धांतितत्वात् 
दे माद्यटिखितत्वे तुव्येपि चंद्रो दयकिचितं निमृरे माधव- 
ख्िखितं समूकमिति वदतां निगीतफङान्रहरीलानां नमस्कार 
ष्व युक्त इति बोध्यं । नच ब्रहृन्नारदीयवाक्यस्योपंमा- 
न्निगमूखत्वकथनमयुक्तमिति चेत् सख्ातौन्प्रयप्रवतेकमिति तदाद 
य्त् 1 अतप्व-उपोष्यैव द्वितीयेति केचिदाहुश्च मक्तितः } इति 
च्छ दृश्नार दीयवाक्येषश्च संगच्छते इति दिक् । 

या तु श्ुद्धाधिका समद्वादरिक्ा न्यूनद्वादशिका वा तच्च 
च्यवस्यामाद हेमाद्रौ दरर्भपुराणं- संपूर्णेकादरी यच 
इ भाते पुनरेव सा । उक्तया तु॒ यतिः कु्यौत्पूवौसुपचसेदरुदी । 
गहय सासः न तु वैष्णवः । पूर्वाक्तवचनविसोधात् । गृहान 
चैष्णव इति मयूखोक्तिस यद्धाधिकायां  चैष्णवस्य पूवंजोप- 
च्ासासंभवादसंगतेव 1 दैमाद्रौ स्कांदे तु-्रथमेहि त॒ 
स्र पूणा व्याप्याहोरात्रमास्थिता । द्वाद्दयां च तथा तात हश्यते 
ष्ुनरेव च । धरिका च अरदद्येत द्वादश्यां शिखिवाहन । प्व 
कमाय गरहस्थेस्त यतिभिश्च तथा विमो । डादरीसयुता काय 
स्वदा वे मोक्षकांक्षिभिः। इति 1 यतीनामपि सुक्तीच्छायामुत्तय 
न्यथा तु पूरवैवेति व्यवस्थामाह ! माधवे तु- पूव कायां शरद 
ख्येसत॒ यतिभिश्चोत्तरा विभो । इदेव पाठः । देमाद्रौ गारङ्ढ-- 
ऊउद्यात्पराग्यदा चिप्र सुहूकद्धयसेयुता 1 संपूरणेकाद्दी नाम 
त चैवोपवसेदुही । पुनः भ्रमातसमये धरिकेका यद् भवेत् । 
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अन्नोपवासो विहितश्चतुथीश्रमवासिनां । विधवायाश्च तत्रैवं 
यरतो डाददी न चेत् 1 चशब्देन वनश्यस्य संग्रहः! अक्र 
शृ्स्थयतिशब्दौ यथाश्रुताथोवेवेति स्थलयथसारदेमाद्वि- 
आधवनिणेयान्नताः । यत्त॒-संपूर्भेकादरी यज परय पुनरेव 
सा । पुवौसुपवसेत्कामी निष्कामस्तूत्तसं वसेत् 1 इति माक 
डेयवचादुहस्थयतिपरे सकामनिप्कामपरे 1 अन्यथा-- 
निष्कामस्तु गदी कुयीदुत्तरेकादरीं सद्ा । प्रात्भेवतु वामा 
वा दादरी च द्विजोत्तम । इति स्कांद वचनान्निष्कामख ृटस्य- 
स्योत्तर्ोपवासविधानं विख्च्येतेति हेयाद्रां मतांवर । मद्न- 
रन्न कालतत्व विवेचने च तदेव पुरस्कृतं तत् उपोष्ये दे 
तिथी दति वाक्ये तस्िख्रयोदरो व्वह्ि यदा दादरी नास्ति 
तदा पूर्वोक्तयस्थाश्रमिचवुथौधम्यधिकारिभेदेन द तिथी 
उपोष्य नव्वेकेनेव्यथ इति सिद्धांतथतो हेमा द्रेभौकरंडेथादिः 
वाक्यद्वयमञचुपन्यस्यतो माधवस्य गरदिययो्व्यवस्थेति सिद्धा- 
तयतोः स्छलयथेक्ारनिणयाम्नतथोश्चानमिमतमेव । किच 
नेष्कामस्त्विति स्कदवाक्येन कामसामान्याभावो विोषणं । 
तद्रतं प्रति वचनच्तेनापि भ्रवर्तयितुमशक्यत्वात् । शुद्धप्येका- 
दरणि य्न तया विद्धा त॒ द्वादशी । स्रगदोपोपिता पूवो द्वितीया 
स्वगमोक्षदा । इति हेमाद्रौ ब्रह्म पुराणवचने दितीयस्या अपि 
फङश्रवणादस्वमदिश्नोन्यथयितुमराकयत्वाचच । राज्यादिकामा- 
भाव एव विशेषणत्येन विवक्षितः सोपि न स्मार्तगरदस्यं 
विशिनष्टि! तञयदस्प्ृगहोर्र नोपोष्यं तत्खुताथिभिः । उपवासं 
न ऊुर्वौति पुजरपौच्रसमन्वितः । एकादशी दरी च रा्िशेषे 
जयोदरी । दाद दादशी्हैति चयोदृद्यां तु पारणं । इवयादि- 
वचनेस्तस्योपव!सनिपेधात् । नोपवासो गर्ाश्रम इति गरहस्थ- 
मास्य उपवासनिपेधद्रौनादिति देमाद्विसिद्धातात्, पुत्र 
रहितस्यापि निवेधनिश्चयात् दादशीदिनक्तये उपोषणं वचेष्णव- 
विषयं यतिविषयं वा द्वष्व्ये 1 स्थे ठु तन्िपिद्धमिति 
माधवसिद्धांतात् ग्दस्थदाव्दस्य वेष्णवमिन्नगरदस्यपरत्वनिश्च- 
याच । तस्मातू-एकादसी कटाप्येका दादरी यत्र छुप्यते । 
तत्नोपवासरं कुर्वीत निष्कामो विष्णुतत्परः । इति टेमाद्रथ- 

दाहतवचनातस्म समानाथत्वात् । सयुन्न्च सभायेश्च स्वज- 



नैभक्तिसंयुतः । एकाद दयाशुवसेत्पक्षयोखमयोरपि । इति। संखार- 
सागयोत्तारमिच्छन्विष्णुवरायणः । रेभ्वर्य संतति स्वभ भुक्ति 
चा यद्यदिच्छति । एकादश्याम्रुपवसेत्पश्चयोरूभमयोरपीलयादि- 
चचनैवैप्णवानां दिनक्षयेप्युपवासविधानात् निष्कामस्त्विति 
चचनं वैष्णवविषयमेवं । तथाच तस्य स्मातविषयवचने गरहस्य- 
यतिदाब्दयोः सकामनिष्कामपरत्वसाधकस्वं खवुष्पायमाणमेवेति 
विभाव्यतां सूरिभिः । तस्मात्छकामनिष्कासदाष्याचेव शृदस्थ- 
यतिपराविति बोद्धव्यं । अतणव-आदिष्योदयवेखायासास्स्य 
षधिनाडिका। संपूर्णेकादशरी नाम त्याज्या धमफलेष्डभिः । इव्या- 
दिवचनानि काभ्येकादशीविपयाण्येव वेप्णवविवयाणि वेखम्र 
हेमाद्विसिद्धांतः । पतेन-द्वादद्यस्ति सखमाद्पिकोत पश्तः 
छद्धाधिकैकादरी काम्याचां सम्रुपावसेत्परदिने वांच्छाविद्ीन- 
स्तदा । विष्णुभीणनकृद्रयोखपवसेत् 1 इति दीपिका देमाद्रधु- 
यन्यस्तमतांतरमूलिका हैमाव्यादिसिद्धांतविरुद्धेति बोध्यं । एतेन 
भदनरलकालनत्वविवेचनाद्थः स्वे नवीनच्रंथा अप्यु- 
पेक्षया घ्व । निष्कामस्व गृ्ी कुर्यादिति स्कद् निष्काम 
पएवोत्तरामिति निष्काम उत्तरामेवेति चा नियमस्य -संकीर्णैका- 
दशी नाम ल्यास्या धर्सफटेष्छभिः । चुचपौग्रवृद्थे दादद्या- 
मुपवासयेत् । इति सकाभस्योत्तसविधानेन- दिस्पृगेकरादशी यत्र 
तत्र स्निद्ितो हरिः । तामेवोपवसेत्काममकामो विष्णुतत्परः । 
इति निप्कामस्यापि पूवाविधानेन-- वक्तुमराक्यत्वाञ्चेति दिक् । 

न्यूनदयादशिकायां ठु शुद्धाधिकायां विरेषमाद हेमाद्रौ च्र- 
द्वसिष्ठः- संपूणैकादश्ची यत्च धरमाते चुनेरेव सा 1 छुप्यते 
इादशी तस्सिन्नुपवाखः कथं भवेत् । उपोष्ये दे तिथी तत्र 

विष्णुप्रीणनतत्परेः । इति । अत्र गरृहस्थयतिरूपाधिकारिभेदेनैव 
व्यवस्था नत्वेकेनाधिकारिणा समुचिते दे तिथी उपोष्य इति 
स्ष्त्यधसारकूाटाद रदेमाद्माधवानण्यद्डताः । ष्वः 

ष्णुपीतिकामेन प्करेनेव तिथिद्धयसुपोष्यमिति हेमाद्रौ मतांतरं । 
भदनरले कारुतत्वषिवेचने इदमेव पुरस्छतं । शुद्धाधिका 
अधिकद्वादरिका चेत्सवैः परा क्ैव्या । संपू्णैकादसी यत्र 
प्रभाते पुनरेव सा । सर्वैरेवोत्तरा कार्या परतो दादरी यदि । इति 
पूर्वोदाहतनार दादि वचनेभ्यः-संपू्णैकादशी यच प्रभाते पुनरेव 
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सा । वैष्णवी च चयोदृदयां घटिकैकापि ददयते । शृदस्थोपि 
यां कुर्यात्पूची नोपवसेत्तद्ा। इति भ्राधवीये स्खछ्यंतयच्च । यदा 
विद्धसमा समद्वादरिकः न्यूनद्धाददिका वा तदा एकाद्दया- 
मेबोपवासः । तदाद हेमाद्रिमाधवयोक्धष्यश्चंगः । पारणे 
न ठभ्येत द्वाष्सी कछ्यापि चेत् । तदानीं द्रमीविद्धप्धु- 

पोष्येकादरी तिथिः । हारीतोपि-अयोददयां यदानस्या- 

इादशीधरिकाद्वयं । ददाभ्येकादशी मिश्ना सेवोपोष्या सदा 
तिथिः । हेमाद्रौ ब्रडवसिष्ठः--यदारकोदयमात्रापि दादी 
द्यपरेदनि । चयोदद्यां तदा काया द शमीरेषसंयुता । हेमा- 
द्विमाधवयोः स्श्रखंतर--उपोष्यैकादशी तत्र दादसी न 
सचे्यदिं । दृरम्यापि चिमिश्रैव एकाद्द्येव धर्मृत् । तत्रैव 
चुद्धवसिष्ठः-- द।दरी सवल्पमद्पापि यदि न स्यात्परेहनि । 
द्दामीमिधिता काया बदापातकनारिनी । देमाद्रौ तत्व- 

सागरद्वद्टिता- दशम्येकादशी यत्र नोपोप्या सा ङखापहा । 
सैवोपोष्या ककामात्रा द्वादश्यां चेन्न विदयते । हेमाद्रौ म- 

विष्य--प्कादशी कष्छाप्येका परतो न च वधते! गृहिभिः 

यु्रवद्धिश्च सेवोपोष्या सद्ा तिथिः । ऋषथष्ंगः--रकादरी 
न कभ्येत सकला दादरी भवेत् ॥ उपोष्यैकादरी विद्धा 
्रपिरदालकोऽत्रवीत् । देमाद्रौ पञ्चपुराणं--दिनक्षयण्ते 
देवि नोपोष्या दशमीयुता । सेवोपोष्या तव् पुण्या पर 
तश्धेत्रयोदशी 1 इति 1 द्वाददयां सूर्योदया्पू्वं यदि चयोद्शी- 
द्यं इति देमाद्विः तत्रैव निगमः-पूर्वविद्धा न कतैन्या 
पथ्येकाददयथाणटमी 1 एकादरीं तु करर्वीत क्षीयते द्वादशी यदि । 
इति । एतेन विद्धलमा समद्वादशिका न्यूनद्वादरिका च 
सकामेरुपोष्या निष्कामैस्त द्वादरीति भष्टोजीदीक्षितोक्तिख्पेक्ष्या 
उदाहतवचनविसेधादिति वोभ्यं । यानि तु--द्दामीमिधिता 
पूवो द्वादशी यदि दुष्यते । एकादश्यां महाप्राज्ञ उपवासः कर्थं 
अवेत् । शुद्धैव द्वादशी राजचचुपोप्या मोष्चकांक्षिमिः । इत्यादीनि 
हेमाद्रौ व्यासादिवचनानि तानि सर्वाणि वैष्णवविषयाणि 
सुमुश्चुविपयाणि च वौद्धव्यानि । विद्धाप्येकाद्द्ी भ्राद्या पस्तो 
दादरी न चेत् । दाददद्धादरीर्दति बयोददयां तु पारणं । इति 
हेमाद्रौ पञ्चपुराणादिवचनविसेधात् । यद् तु विद्धसमाधिकदा- 
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दरिका तदा सर्वेषां डददादश्यामेवोपवासः । तदाह हेभा- 
दिनाधवयोन्योस्ः-प्कादशी यदा टुक्षा परतो दादी 
भवेत् । उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदं । शति ! यदी- 
च्छेदिव्याय्थवादमान्नं उदाहतवचननिचयपयौटखोचनया सरवैषां 
दवादद्युपवासावगमादिति देमाद्धिः । हेमाद्रौ नारदः-छद्धा 
तु दादसी राजन्समुपोष्या सद्ा तिथिः । दरस्येकादरी भिन्ना 
कर्तव्या न कदाचन । हेमाद्रौ पाञ्म-दशमीगिता पूर्वा 
दुप्यतेकादरी पया! उपोष्या द्वादयी त्र न दशम्या कथचन । 
पटार्धैनापि विद्धा च द्दास्येकादश्ी यदा । तद् दहयकाद्शीं 
लयक्त्वा दादरी समुपोचयेत्। इति । हेमाद्रौ नारदीयपुराणं 
~उपवासदिनं विद्धं यदा भवति पूवैया । द्वितीयेह्नि यदा ज 
स्यात्खस्पाप्येकादरी तिथिः । तत्रोपवाक्तः कथितः कथं 
तद्वद् सूतज । खत उवाच । यदा न प्राप्यर्ता विप्रा द्वाददर्था 
पूवैवासरः । रविचक्राधैमा्नोपि तदोपोप्यं पर दिनं । उपोष्या 
दादरी दुद इादद्यामेव पारयेत् । निगैता चेच्रयोदद्यां कटा 
वा द्विकखापि वः 1 इति । नस्येकादशीनिमिन्त उपवास्तो द्राद्द्यां 
कथं युज्यते । नच कि हि वचनं न छयोक्षास्ति वचनस्यातिभारः 
इव्यभियुक्तोक्त्या समाधानस्य काललतत्यविचेयने स्पषत्वा- 
तयश्च एवाद्खुपपन्न इति वाच्यं । अख्लाधारणवंचनविषयिष्या अभि- 
युकोक्तरवेप्णवविपये सावक्रादैकाद्री यदा दछुेव्यादिवचनवि- 
पयत्वस्यैवाभावात् । नच स्सासविष्येपि प्रचत्तौ बाधकाभावः । 
नचेदेकाद्शी विष्णाविति नारद्वचनस्य वाध्रकस्य सत्वात् । 
इदमपि छुद्धाविषये सावकाडरामिति चेत् 1 पकादशी कराप्येका 
परतो न च वध्ते ! यहिभिः पुत्रवद्धिश्च सेवोपोप्या तदा 
तिथिः । दव्यादिभविद्यादिवचनानामेव वाधकत्वात् । सु 
अनधिकङाददीविषये एतान्यपि सखावकारानीति चेत्तर्हि 
परस्पराविलेधेन शखावकाश्ानां विसेधस्यठे कश्य प्रवृत्ति- 
रिति खंघधास्णायां स्मातन्धति तद्धिपयक यनिहयवाक्यप्रचरू- 

तेरेवोचितत्वात् ! भवतु तर्हिं धथिद्धायामेव सातेयहिणामिति 
चेन्न । पारणा न ङभ्येत दादरी कख्यापि चेत् दव्यादिभि- 
द्ददयभवि एव विद्धाभ्यघु्ञानात् 1 द्ादश्षीद्रद्धो विद्धाभ्यजु- 

१ “वासो विदितः 
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जञामावेन नोपोप्या दशमीयुतेव्यादिव्यैस्तस्या निषिद्धत्वात् । 
लचैते दादरीविद्धाविधिरंसाथौ निषेधरूपा निदाथवाद्ा 
इति न दोष इति वाच्यं । पूरैविद्धा न कतैव्येति ऋष्यश्ुग- 
चचने अत्र विधिर्हस्यविषयो निषेधो यतिविषय इति भाधव- 
ग्रंथविरोधापत्तेः ।-ङ्ैन्नेकादरीं नरः । द्दामीरेषसंयुक्तां 
आायथ्ित्तमिदं चरेत् 1 तप्त्नच्छं नरब्धीत्वौ गाँच दयात्सवत्सि- 

कां ! इत्यादिधरायधित्तविधिविरोधापत्तेश्च । नच नाजुयाजेष्वि- 
तिवत्पयदासचस्या द्दामीविद्धाभिन्नामुपवसेदित्यथौन्नाजुपपत्तिः। 
पयदासस्यापि निपेधे पर्थवसानल्न भाधववियेधः मायशित्त- 
विधिश्चोपपन्न इति वाच्यं 1 मुदः पंचभिर्विधा ्रा्यैवेकादःशी 
तिथिः । इत्याघनेकवाक्यविरोधापत्तेः । अपिच द् शभ्यादावति- 
ग्रसंरावारणार्भ दशमीविद्धाभिन्नामेकाद रीभुपवसेदिव्य्थस्याव- 

दयकतया अशते द्वादशीमाचन्चद्धावजुपपत्तिस्तद्वस्थैव । नच 

दादशीक्ये दादद्या इव इादशीच्द्यौ दशमीविद्धाया निमित्त- 
त्वाभावाननैमित्तिकोपवासस्याप्यभावादेव नालुपपत्तिरिति वाच्यं । 

शय्धामेव सदा गी । वैष्णवो बाथ दैवो वा कुयौदेकाद् शीतं । 
दकाव्शीमुपवसेच कदाचिदतिक्रमेत् । इव्याद्यनेकवावयेरेका- 

दद्युपवासस्य निलत्वग्रतिपादनात् । नन्वेवमपि समाताना- 

छकादरि कलाप्येक्रा परतो नव वर्धते । एृदिभिः पु्रवद्धिश्च 
सेवोपोप्या। इत्यादिभिर्विद्धायामेवोपवासो युक्तौ नठु दाददयां । 
अतएव अद्नरतेन रते मुसुश्चुव्यतिरिकानां विद्धायामे- 
बोपवास इति सिद्धांतितं । तस्माद्रा श्ढे अन्यदपि बाभ्यता- 

मिति न्यायात् स्टय्थसारकाखादससदेमाद्िनिगेयाश्- 
लसाधवादिसिद्धांत उपेश्यः प्रमाणामावादिति चेन्न । विद्धा्- 
हणे पारषाष्टे न ङभ्येत इत्यादिवाच्यैढादर्यमावस्य देतुर्योक्ते- 
सविष्यादिवचनानां दिनक्षये गृहिण उपवासनिषेधान्तस्य 
तिथिन्रयसंवंधतिथ्यंतद्वयमाचसंवंधरूपत्वेन दैविध्यात् ! उभयत्र 
निपेधप्लक्तौ तिथ्यंतद्धयमाचस्ये वस्िन्चुपवासविधायकत्वेन 
चारितार्ध्येन तेषां डादरीघ्दौ विद्धाभ्यलुक्ञापकत्वास्तभवात् 1 
दकाद्त्ती ददा विद्धा इदद्यां न प्रतीयते 1 द्वादरी च जयो- 
द्द्रयामस्ति तत्न कथं भवेद् । उपोष्या द्वादसी शुद्धा सवैरेव 
न संशयः । केचिदराहृश्च पूर्वौ तु तन्मतं न सम॑जसं । इति ब्हु- 
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ञ्लारदीयवचनेन रेया गार्हपव्योपस्थान इव प्रकते एकाद्च्यु- 
धवासे दाददया एव विधानात् द्वादश्यमेधोपवासः कार्यः । 
अतएव रषुलय्थसारदहेमाद्विसाधवादिसिद्धांतः संगच्छते 
इति वोध्यं ॥ | 

नन्वव मुमुश्चुव्यतिरिक्तानां विद्धायामेबोपवास इति मदन- 
रल्लः किमिल्युपेक्षिवः । नच तत्र खाधकाभावः । स्वैवेकाद्शी 
कायौ द्रमीमिधिता नरै; । भरातमैवतु मा वा भूच्यतो नित्यश 
पोपणं । इति कालाद् दोख्य्छष्यश्यंगवचनस्य अद्नरल्नेनो- 
पन्यासात् 1 नच कालतत्वविवेचने ण्व भद् नरलकूत- 
क्चनव्याख्यां दूषयित्वा घ्रातेरेकाद खी भवतु मवति व्याख्या 
मारक्य एकाद्रीमाजाधिक्ये विद्धायासुपवाखः स्यात्तदपि 
वहुवचनविरुद्धमिति दूषितमद्नरन्नोपन्यास णवाञचित शति 
वाच्यं । एकादशीं तु छुर्बीत क्षीयते दादरी यदि । इव्यादिवा- 
वथैर्विहितस्यैकादशीमाचाधिक्ये विद्धोपवासस्य स्थ्वयथ॑सा- 
रकालादर्शनि्णयाष्धतहेमाद्विमाधवादीनां संमतत्वेन 
तत्प्रति दूषणस्य भूवणपयवसायित्वादिति चेन्न । कालाद्- 
दो हेमाद्विमाधवोदाहतवचनपरविरदधसिद्धांतस्या्यताजुचि- 
तत्वात् । नच ऋदथसुगवचनवियेधः कथं न पयीलोच्यत 
इति वाच्यं । कालाद रमाचोदाह्तवाक्यस्य वचृद्धदहीीनात्रयवि- 
षयत्येनेव तत्रैव व्यवस्थापनात् । अतणव विद्धस्तमायां द्याद- 
दयाधिक्यवल्यां पर्ोपवासः स्मरत्युक्तः 1 करार्धनापि चिद्धा 
स्यादशस्येकादरी यद् । तदा द्येकाद्रीं त्यक्त्वा दादरीं समु- 
पोषयेत् । इति कालादरौक्तिद्धांतः संगच्छते । नचैवमपि 
मुह्वतैः पंचभिर्विद्धेति वाक्यस्यापि तेनोषन्यासलात्कथमनोचिद्य- 
मिति शक्यं । पूर्बविद्धा न क्तैव्या षषधेकाददयथाएटमी । प- 
कादरी त॒ कुर्वीत क्षीयते ढादरीि यदि । हत्यादिदटेमाद्याघद- 
इतनिकवचनाविरोधेनैवास्य प्रचृत्तौ सभवल्यां तद्धिसोधेन भच 
तेरजुचितत्वात् । शुद्धा यदा समादहीनेति स्कांद छद्धेति धिश्च 
पणवैयथ्यौपत्तेरित्यलं वह्ुना ॥ 

यातु विद्धन्यूना समढाद्शिका स्यूनद्यादरिका वा तत्र 
पुच्वद्धिननानां सवेषां पूर्वत्रैव । तदाद हेभाद्री ब्रद्धवसि्टः- 

` वद्र, ` न 
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यदार्कोदयमा्ापि द्वादरी ह्यपरेऽदनि । चयोददयां तदा कार्थ 
दशमीदेषसंथुता । हेमाद्रौ कष्यश्रुंगः--प्काददयी न 
छभ्येत सकला दादश भवेत् ! उपोष्या ददमीविद्धा ऋषि- 
शदालकोऽव्रवीत् । हेभाद्रौ स्कादि--एकाद्दयां पडदयेव 
दामी घटिका अपि । द्वितीयेह्धि न चाघ्रोति यदा चैकादशी 
तिथिः । तदा कायौ च विदद्धिर्दशमीखंयुता विधिः । देभा- 
द्रौ नारदः - दशमीशेषसंयुकता नोपोष्यैकादशी तिथिः । ए- 
कादद्यां राचिरेये ढादशी चेच इद्यते । यदि दैवात संसिच्छे- 
दैकद्दयां तिथित्रयं । तत्न करतुं पुण्यं दवादशीपारणे भवेत् । 
जादौ दशमी मध्ये एकादशी अंते दादरी पतत्तिथित्रयं । है“ 
माद्रौ कौर्म द्विस्प्मेकादशी यत्र तत्र संनिहितो हरिः। 
तामेबोपवसेत्काममकामो विष्णुतत्परः ! ददामीं दादी च या 

स्प्रदेकसिन्वासरे सा द्विस्पक् । देमाद्रौ पाद्य-एका- 
दरी दिशा विद्धा परतो नच वर्ध॑ते । यतिभिशहिभिश्चैव सैधो- 
पोष्या क्षये तिथिः । यानि तु--दिनक्चयेपि शुदेव ढादशी 
मोश्चकांक्षिभिः । उपोष्या दरामीविद्धा नोपोष्येकादशी सदा । 
दिनघ्रयवती जाता तिथिरेकादरी यदा । परथमा तत्र नोपोष्या 
उपोष्या चोत्तया सवेत् । इल्यादीनि खुजतुसखलयतव्रत मवि- 
घ्यत्पुराणादिवचनानि तानि सुुष्विपषयाणीति हेमा्या- 

दयः । देमाद्रो पाड्--दिनक्षयसते देवि नोपोष्या द्शामी- 
युता 1 सेवोपोप्या तद्रा पुण्या परतश्वे्रयोदरी । दयाद्दयां सू- 
योदयात्पू्वं यदि अयोददहीयथ इति हे्चाद्विः । अत्रैवकारः 
आश्चेय्येव मनोता कार्या इव्य्ेवायोगव्यवच्छेदा्थक एव । का- 

लादोदेाद्विखाधवभद बरल्नादिसकटनिवंधेषु अनधिक- 
द्ादरिकविद्धसमाविधायकत्वेनोपन्यस्तानां-पारस्णाहे न छ- 
भ्येत द्वादशी कखयापि चेत् । इ्याधुहयद्यगादिवचनानां वि- 
सेधानन्ययोगव्यच्छेदाथकः । एतेन दिनकश्चयमिति वचनं दिन- 
क्षयातिरिक्तद्शमीविद्धायामुपवासनिवुक्ति = विनाऽनर्थकभिति 
अताके उपेशष्यः । उद्ाहतवचनाथाज्ञानभरुककत्वात् । पूर्ववि- 
द्धा न कर्वव्या पष्वेकाददयथाष्रमी । एकादरीं त कुर्वीत श्षी- 
यते द्वादशी यदि । इति निगमवचनं हेमाद्विणोपन्यस्तं । 
यद्यपीदं पण्यादिनिमित्तकानुषठेयलोपप्रसतंगाद्िद्धानधिकायां ष- 
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थ्यादो न प्रव॑ते कदु विद्धाधिकायामेव भवसैते तत्सादच्या- 
देकाद्द्यामपि विद्धाधिकाथामेव प्रवतेते उत्तयाधंन पूवोरधोपा- 
विषये एष इाद्रीक्षये प्रतिप्रसवः क्रियते इति विद्धाधिकावि- 
पयमेव निशस्रवाक्यं तथापि डद लीक्षये विद्धाधिकापि चेत्पूवी 
भ्राह्या वदाविद्धानधिकाः पूर्वां ्ाह्येदयत्र कि यक्तव्यमित्यभिपा- 
येणाघ्ोपन्यस्तमिति बोध्यं । 

पु्रवद्रदिणामन्नोपवासनिषेधमाह देमाद्रौ वितामहः- 
एकादरीदिनक्चषये उपवासं करोति यः । तस्य वुत्रा विनदयंति 
भघायां पिडदो यथा । पिड्द दति वष्ठी ।- दिनक्षये तुं संप्रा 
नेपोष्या दरमीयुता । यदीच्छेत्पुत्रपोत्राणाखद्धिः संपदमात्मनः। 
हेमाद्रौ व्यासः-एकादशीदिनक्षये उपवासी तु वेद्रददी। 
अन्नाभावेऽ्वरुद्धो वा सखकव्पाद्धा विरोषतः । धर्महानिश्च भवति 
संततिनैरयते धुवं । तस्यायुः क्षीयते नित्यं संवत्सरमिति 
श्रुतिः । पकादशीषु कृष्णासु रविसंक्रमणे तथा । पारणं चोप- 
धासरं च न कुयौत्पुत्रवान् गरही । इति । नच दिनक्षयनिमि्लोप- 
वास्स्यायं निषेध इति रंक्यं । एकादसीपदवेयर््यपसंगाद्धे- 
माद्विणापि तथैव सिद्धांतितत्वाद्च । एवमुपवासरे निषिद्ध 
पु्रवद्धिः किं कार्यमिल्यज् हेमाद्रौ गोभिलः । ( एकादश्यां 
यद् बरह्मन्दिनक्चयतिथिमवेत् । तद्! होकादश्चीं सक्त्वा इादरीं 
समुपोषयेत् । इव्यादिवचनाद्भाददयासुपवासः । अथवा ) उप- 
वासनिषेध्रे तु म्यं किचिच्पकस्पयेत् । न दुष्यत्युपवासेन उप- 
वासफटं लभेत् । इति वायुपुराणवचनात् किचिद्धक्षयित्वा 
एकाददयामेवोपवासः कायैः । विद्धन्यूनाधिकद्वादरिकायां तु 
द्ाददयामेवोपवासः सर्वेषां 1 तदाद देमादरिमाधवयोव्यौ- 
सः-ए्कादरी यदा लुक्ठा परतो द्वादरी भवेत् । उपोप्या 

द्वादश्षी तत्र यदीच्छेत्परमां गति । सुत्त क्षयं गता । परतस्यो - 

दृश्या । शुद्धा तु दादी राजन्ससुपोप्या सद्ा तिथिः । दश- 

म्येकादस्ी मिश्रा न कर्तव्या कदाचनं । इत्यादिविद्धसमाधिक- 
द्वादशिकानिणेये उदाहतनारदादिवचनान्यपि । एकादरी 
दिद्ाविद्धा इाददयां न प्रतीयते| द्वादशी च चयोददयामस्ति तत 

कथं भवेत् ! उपोष्या इाददी शुद्धा सर्वैरेव न संशयः । इति 
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बरहन्नारदीयेन एकादश्यनाधिक्येऽपि दादशीडदधौ दद्या 
मेव स्वैपाञुपवासविधानादिति दिक् ॥ 

यत्च समै्रेकादशी कायां दरामीमिशध्रिता नरः । प्रातभे- 

बतु मा वाभूद्तो निदयञरुपोषणं । इति वचनादिद्धायमेवोष- 

वासः सर्वेषामिति । कालादर्शो-गरदस्थानामेव विद्धायां- 
द्दरामीशेषसंयुक्ता नोपोप्येकादशी तिथिः । एकाद्दयां राधिशेषे 

द्वादशी चेन्न द्यते | इति नारद्वचनादिति भद्नरलने 

सिद्धांतितं । तत्र सर्वैर द्वादश्याः साम्ये हानौ च प्रातर्देविक- 
सुहतैद्वयमध्ये एकादशी पवतैतां मा वा तथापि दृशमीमि- 
धिता कर्यैलयथकचछष्यञ्युंगवाक्यनारदवाच्ययोन्यीसादि- 
वाक्याविरोषेनैवानधिकद्वादशिकायामेव विद्धायां भरत्तेरुचित- 
तवास्स्घरलय्थसारदहेमाद्विमाधववियोधाचोधश्यं । या तु विद्धा- 
धिका समद्वादरिका तत्र सर्वेषां परेव । तदाह दहेमाद्रं 
नारदः--दयादद्यैकादरी यत्र संगता चरिदशाधिप । तामुपोप्य 
ततः कुयौ्रयोदद्यां ठु पारणं । एकादशी कटा यत्र परतो 
द्वादशी न चेत् 1 तच्च कतुद्रतं पुण्यं चयोदद्यां तु पारणं । 

दौधाथनोपि- कलठप्येकाद्शी यत्र परतो द्वादरी न चेत् ॥ 
त्र ऋलुरतं पुण्यं चयोददयां ठ पारणं । हेमाद्रौ पाद्च--दा- 
दृशीमिधिता कार्या स्वैतरेकादश्ी तिथिः | द्वादरी च अयोद्दथां 

विद्यते यदि वा नवा! सर्व्कादरी कार्या द्वादशीमिधिता 
नरैः । प्रतमरवतु वामा वा यतो निलयं हि पारणं । यद्प्य- 
सिन्धरकरणे हेमाद्रौ निद्यञ्ुपोपणमिति पाठो द्यते तथापि 
ग्रघट्करांतरे पारणमिव्येव पाटः । तत्र द्वितीयदिने पातद्रदशी 
भवल मा वेदयर्थात्पूर्वात्तरवाक्याशुणस्वाद्यमेव पाटो युक्तः । 
यथवा यदुपोपणं निलयं तत्र तु अवक्षणोपलक्षितोहोरत्र ण्व 
मुख्यः काटः । स तु प्रकृतेऽस्तयेव ! पारणं त्वंगं । तत्र चयोद्दयां 
दादश्षी छभ्यते चेत्सम्यगेव । नोचेत्त्रयोद्द्यासपि भवचति- 
ल्यथैकटपनय! उपोपणमिति पाडः संगमनीयः । यथाश्रुतस्तु 
विद्धाधिक्राघ्रकरणेऽसंमतः । हेमाद्रौ स्थलांतरे स्कांद-दस- 
मीरोपसयुक्ता यदि दृद्धिमती भवेत् ! तत्रोपोभ्या हितीयः 
स्यत्रयोददयां तु पारणं । हेमारौ सुमतुसनत्छुमासै- 

[क [1 [>> ४० [3 $ „र, दतीयेकाद्शी यष्टी चतुर्थी च अयोदशी । अमावास्याघ्रमी चैव 
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ता उपोप्याः परान्विताः । देघाद्रौ सैलीनसिः ! गकादसी 
तथा पष्ठी श्ुङ्घपक्चे चतुच््छी । तीया च चतुर्थी च ता उपो- 
भ्याः परान्विताः । दखाङनि वचनाम्युत्तयामेव विदधति ! नच 
पू्विद्धा न कतैव्या पष्ठी चैकादशी तथा । विद्धाप्येकोद्दी 
काया परतो हादरि न चेत् । इति विद्धन्यूनसखमदाषदिकाध्रक- 
रणे हेभ्नाद्रधद्राहतस्द्व्यतस्वचनेन विद्धेव भधत्विति शंक्यं । 
एकादशी न छभ्येत क्षकला द्वाद्री भवेत् । उपोष्या दशमी 
विद्धा छषिर्दालकोऽववीत् । इति त्तरैवोदाषहटतच्छष्यदगा- 
दिवचनविसेधापत्तः । किच-अचिद्धानि निनिद्धिश्चेन्न रम्यते 
दिनानि तु । सुहरतैः पंचमिर्विंद्धा द्यैवेकादकषी तिथिः! इ- 
त्थुष्यदगवचनेन अचिद्धाया अलामे श्व विद्धाभ्यलेज्ञाक्च- 
नानां परचरत्तर्नियमितत्वात् । तदकभस्वे-णकाद्री कटाप्येका 
परतो न च वते । गृहिचिः पुश्रवद्धिश्च सेयोपोप्या सद्ा तिथिः। 
दतयादि्रतिपादितस्वरूपेण -रकाद री दादी च सच्धिशेषे चयो- 
दरि तत्रयदस्परगहोराच्रं नोपोष्यं तत्युताथिभिः । इव्यादिगाखात- 
रचिषिद्धत्येन वा प्रवे स्वरूपेण खत्वाच्छाल्लांतरेणपनि विद 
त्याच्चाविद्धाखायस्तंमयेन विद्धास्यलुक्ञावयनानामथचरत्तेः । ओद्- 
यिक्याः छादरीयुक्तेकादर्या पव मुख्यत्वाच्च । यत्त॒ साधवा- 
्धा्यनिणयश्रकरणे एकाद द्याधिवये पू्ीवद्वहियत्योव्यैवश्येत्युत्त । 
वचनव्यवस्थांते च यत्त ऋष्यश्छरगक्चनं-अचिद्ध(नि निपि- 
देश्ये सभ्यते दिनानि तु । सुहर्तैः पंचभिर्विद्धा अ्धेवेका- 
ददी तिथिः । तद्धेविद्ध(न्यन्यानि दिनान्युपवसेद्रुधः । पूर्वै- 
विद्धा न कर्तव्या यष्येकादर्यथाटमी एकादशीं तु ऊुर्वीति 
क्षीयते दादरी यदि । अत्र निषेधो यतिदिषयो विधिगंहस्ययिषरयः। 
त्रधवाहुव्येन हेयत्वदंका माभूदिति प॑चभिशहतैरित्युक्तमित्युप- 
संहतम् । तत्न विद्धायां चत्वासे मद्रा इति पू्ै्रथानुरोध्पत् । 
पचभिनुहुर्वेरिद्यस्य विद्धोपरुश्चणस्वे तदशैविद्धान्यन्यानीखभरि- 
म्रवाक्येपि तथात्वापत्तौ स्ोप््व एव स्यात् 1 सचिद्धाया अ- 
खामे एव पंचमांश तैरेव विद्धा ग्राह्या नत्वधिकविद्धति नि- 

4 (~ ० 
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चाचायणासपि पूर्वोकनियमे प्वाविद्धानीति वाक्यस्य तात्य 

यील्युनत्यरूपद्वादरीश्चये एव गृदियल्योरव्यवस्था । दादशी- 

साम्ये तु ग्रहिणामपि परवति यय॑चसितम् । चस्वासे मेद् इष्ति 

म्रधस्य पंचममेदस्याप्युपलक्षणपसरत्ये तु क्षववाक्यानुघ्रह षव 

संपर्त इति यर्हह्ाम एव । जतणव-खुद्धा यदा खमा हीना स- 

मक्चीणाधिकोत्तस । इतिं वाक्षयगतद्वादर्या न्यूनत्वे अश्रकत्वं- 

पि पूर्ति माधवघ्रेधः संगच्छते । परिगणनपृरत्वे त्वस्ंगत ष्व 

स्पात् । ण्व सात स्श्रलयषेसारक्लसदराानणेधाश्तदद- 

माद्रिमदनरल्च्रंयेरप्येकवाक्यता भवतीति सवंसप्रतिपन्न- 

स्वात् उन्तरवेति सिद्धं । एनेनोपसंहारग्रथतात्पयाथमपयाखो- 

च्यैकादशीमात्ाधिक्षये एृदियलयोव्यवदितेदयेतावदेव दष्टा परचन्ता 

भाधवेनोक्ता व्यवस्था असंगतेति केचित् । व्यवष्य॑व खंग- 

तेस्य्येप्यकचीन्थथा अयुक्ता एवेति दिक् ॥ 

या ठु विद्धाधिका न्यूनद्ाददिका तश्यामपि गृहस्थव्यतिरि- 
कानां परेव । तदाह देवादौ पाद्य-दादरीसयुता यज 
मवययेक्रादरी कटा । दिनक्षयपि सा पुण्या दशम्या न कथ 
चन ! हेघाप्रौ बारदोपि-प्कदसी दादरी च राश्रिरोषे 
योधी । अिस्पृद्या नाम खा प्रोक्ता बद्यदटटयां व्यपोहति । इ- 

्यादयनेकयाक्यामि हेमा द्दाहतान्यपि गृदस्यस्य तु विदेका- 

दयाम्वपपत्रालः । तदह कालाद प्काद्शपरकर्ण ब्रधट्क- 

तरे श्चायुपुराण-पकादशी यद् विद्धा दषदशी च क्षयं गता । 
द्द्ामीनिध्िता तत्र उपोप्या मुनिसत्तम । इति देभाद्िमा- 

धवयोक्धष्थश्यगः-पूवविद्धा न कतव्य पथ्वेकाद्दयथाप्मी । 
4, 

एकादरीं तु ऊर्वी क्षीयते दादरी यदि। न चानेन भकृते 
डादशीस्ताम्येपि तिथ्यंतद्वयाधिकररणरूपदिनक्षये एव हेमंतादि 
समय साधपचमुहतादिविद्धेपि डादशीन्धूनत्वसंमवेन तिथि- 
जयस्वध्वाधिकरणरूपदि नक्षये च विद्धाग्रहणापत्तौ - दादशीभि- 
ष्यता काया सवभैकादशी तिथिः । द्वादशी च जयोददयां वि- 
द्यते यदिवा नवा । इ्यषदिमिद्धादृशीशाभ्ये उत्तदाविधायक- 
पाद्यादिवा्यः अनभ्ययुक्ञातवेधपरशव्यराब्दयुक्त-तिथिदानो 
म्मोक्तव्या सदाव्येकाद्शी यदि ! इति वम्तन्या सदाद्थकादशी यदि । इति हेभा्युदाहतवच- 

१ “न्यूनत्वे समायिकलेषि, 'समत्वेऽधित्वेऽपिः, २ वेयेपिः. 
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मांतसुहतैविद्धाया इव पंचसुह तधिकश्खसीविद्धाया अपि पूर्व 
विद्धेवयनेन ्रहणप्रसक्ते नियमाथेन--अविद्धानि निपिद्धेश्येन्न 
छभ्यंते दिनानि वु । सुहत पंचभिर्विदधः स्राह्येचेकादसी तिथिः 
दति ऋश्यं ग वचनां तरेण उत्तरदिने उप्रचाखयोग्येकाद्द्य- 
खाभ एव परचसुद्तविद्धाया प्व आद्यत्वधतिपाद्नात् । फत- 
देकवाक्यतयैवानयोर्विश्वायकत्वेन ददद्ीखास्ये अविद्ाटाभ- 
संभवेन अधिकवेधे वचनांतरनिपिदखस्वेन चातिप्स्गाभावात् ! 
अतएव शरुद्धिक्षासविप्णरुसायुस्यकाममुभुश्चुव्यतिरिकत गद स्थविषयं 
द्यश्यंगवयनदयं । निषपिद्धर्दचस्यादिभिरविद्धानि एकाद 
इयादिदिनानि- एकादशी दादरी च रालिशेपे च्रयोद्री । तञ्य- 
हस्प्रगदोराजं नोपोष्यं दत्खुतार्भेभिः ! इध्यादिवचनादुपोप्य- 
स्वेन न दभ्यंते न स्वरूपेण चेदथ इति हेमाद्रिः । विद्धानि- 
पेधकानेकवचनोपन्यासानंतर विद्धेकादद्या द्वाद्द्यापरसावे दाद- 
द्यश्च चयोदद्यामभावेपि-पकाद रीं दिराविद्धां पश्चवरद्धौ विच- 
जयेत् । पक्षद्टानो स्थिते सोमे दुर्चीत द्रामीयुतां-इति श्रुतेः 
शुद्धदाददयेव-तिथिद्ानौ प्रमोक्तव्या सद्ादयेकाद शी यदि । दत्य- 
चुसारादुपोष्या 1 चिदहीनशास्यापि विवजैनीया यद्यतो बुद्धिश 
पति पक्षे । इति तु यद्यपि स्सा तथाप्येकादरीं दिराचविद्धाभि- 
त्यस्य, सराव्यैकादरी यदीत्यस्य च चिरोपणस्याम्यथायुपपत्तर्वि- 

हीनशब्दस्य चाद्यं तादषवाचित्वेनाप्युपपत्तेः अविद्धानि निपिद्धे- 
रिव्यविद्धाखाभनिमित्तविद्धाभ्ययुक्गास्खत्युक्तघरिकाददाकापेष्या- 
व्यधिक्रविद्धातिथिर्वज्जनीयेदेव व्याख्येयमित्यथिमो हेमाद्रिख 
संगच्छते । यत्त॒ समद्धादरिकाविद्धन्यूनाप्रकरणे देमाद्िणा 
एकादरी न छभ्येत सकला दादरी भवेत् । उपोप्या दश्षमी- 
विद्धा पिख्द्ारुकोऽचवीत् । पारणे न खभ्येत डादशी 
कलयापि चेत् । तदानीं दखमीविद्धाप्युपोप्येकादशी तिथिः 
इति ऋष्यश्ंगक्चनद्वयमध्ये अविद्धानि निपिद्धेश्येदिंति वाक्य 

मुपन्यस्य अरणोदयवेधांतमांवेन मुह्भतपंचकवेधरे परुघ्रटिकात्म- 

कक्चये दाददयामेकादद्यभावेन चयोदक्यां च द्ादद्यभाचेन 

उक्तवक््यमाणवाक््यप्यलोचनया दरामीयुतायः अपि ब्रदणो- 
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पपत्तेरित्युक्तं तत् निपेश्वेमुहुतेर्विद्धानि दिनानि यदिन छभ्यंः 
तदेकादरी विभिद्धभ्यां वा सुह्वभ्यां विद्धा श्राद्येव । व्यस्तथोः 
रपि संख्ययोलौघवाथं पंचदछब्देनाभिधाने । नत्येतदुपफ्यते 
धवंविधे विपये ददद्यमेकादसीटाभात् । नच तस्यां छभ्यमा 
नायामपि दृदामीविद्धा ग्राह्येति कचिच्छर्यत इति केचिन्मतमुपः 
न्यस्य तदयुक्तमिति प्रकम्येवोक्तभिति नास्य मुख्यो विपथः सः . 
अतपव तनोक्तवश््यमाणवचनानां अादकत्वोत्त्या पतैस्यान्यश्राः 
सिद्धत्वं सूचितं तदपि चिराद्धरिकाधिक्रदिनमानसमये न संभ 
चतीति तत्र व्याख्यामुपेश्य विद्धाधिकामान्नविष्यपूर्वविद्धेति 
दभ्र गवचननांतस्युपन्यस्यतरैव व्याख्यात । युक्तं चैतदेव । 
अरुणोदयवेधनिपेधस्य वैप्णचमात्रविषयत्वस्य देमाद्दिभिः 
सर्वेः सिद्धांतितत्वष्टेप्णवानां विद्धाभ्ययुक्ञाया अमाचात् चिद्धा- 
भ्यजुज्ञावाक््यानां सातविपयमा्नविपयत्वाव्सार्तानां सर्वेप्य- 
वेधा विक्ञेया इत्यादिवास्यैः खुयोदयोत्तरदयामीसद्धावस्यैव वेध- 
त्वभ्रतिपाद नास्सूर्योवयोत्तरमेव सुद्टवपचकरविद्धाग्रदणमितिविभ- 
वनीयं | अतद््व एकादरी त मुहर्तपंचकविद्धाप्युपोष्येवेति तिथ्यं- 
तरनिणयम्रक्रणे स्सेदयर्थसारः संगच्छते ! अध निषेधो यतिवि- 
षयो बिधियृदस्थविपयः । वेधवाहुद्येन देयत्वडांका माभूदिति 
पचभिमुहतरिव्युक्तमित्ि माधचसिद्धातादपि सयोद्योत्तरमेव 
सुहतपचकरविद्धाया एव आ्ाह्यत्वप्रतीतेः ] अन्यथा सुहूर्व्नयवेश्वस्य 
ततिथ्यतसर्लाध्रारण्येन वेधवाडु्येतरेदस्य वैयथ्य॑पत्तेः । तस्मान्भु- 
इतपचक्राधिकदरामीविद्धाभ्यतुक्ञानामावात् सा लयाच्यैव । नच 
विद्धाप्यविद्धा विक्षेया परतो दादी न चेत् ।इयभ्ययुक्ञापकं तिष्ठ- 
त्यवेति वाच्यं । ऋडद्ृगादि वाक्येकवाक्यतयैवास्याभ्यनुक्ताप- 
कंत्वसंभवेन तद्विखद्धविधयेभ्यदुज्ञापकत्ये प्रमाणाभावादिति चित- 
नीयं । अतण्व दरामीविद्धेकादरी दादद्यं किचिदस्ति राचिशेषे 
च ्योदुद्री तदा यतिभिदत्तय गरहिभिः पूर्वेति स्षलयथेसारः । 
ददद्यीदानियुच्तायां विद्धाधिकायां गृहियत्योर्व्यवस्येति कारछ्- 
दका निणेयाश्धेतश्च संगच्छते । यत्त तिथितत्वाख्ये श्तै- 
डग्रथ-षकादरीमुपवसेद्धषरीमशथवा पुनः । विमिश्रां वारि 
इवत न ददाम्य युतां कचित्। कुयौदलामे संयुक्ता नाटाभरेपि भ- 

१ तदुपयुक्तमिति । 



<कद्रानिणयः | ९७ 

वेशिनीं ! उपोष्या द्वादशी तत्र योदया तु पारणं । उद्यात्ा- 
ग्व्राम्या्तु देषः संयोग इष्यते । उपरिश्ाल्पवेशस्तु तस्मात्तां प- 
रिविजयेत् । इति काल विवेकसवत्सरथदी पायदाहतक्करभपु- 
राणचचनसुपन्यस्य दाद् दयां कलाध्माचमेकादद्या अनिर्ममे यदि 
देकशमी नोद्य स्थृराति उद्यात्पागख्णोदयकाड एवावतिष्ठते 
तदा संयुक्तोच्यते सेवो पोष्या । अत्रैव विपये कादरी दिश्ाविदा 
परतोपि न वधते । श्रहिभिर्यतिभिश्चैव सैवोपोष्या सद् तिथिः। 
इति मविष्यत्युराणादिवचनेदाददयामेकादद्यलाभे एवारूण्ने- 
दयविद्धायाः कतेव्यतोपदेशात् द्वाददयमेकादरीखाभे तादभ्वि- 
द्धा न कुयादिववथतोवक्षीयते । अतस्त परोपोष्येति गश्यते।जक्ापि 
जयोद्द्यां दादरीखछामे एव परोपोप्येल्यवधेयम् । न चेत्तत्र पृ्वौ- 
सुपोप्य परदिने इदद्याद्यपादभुत्तीयं पारणं र्यात् । विद्धाप्येका- 
दरी घ्राह्या परतो द्वादङी न चेत् । इत्य दिमास्स्यादिवचनेभ्यः 
अथोदयानेतस्वर्तिनी दरामी यचेकादरीं स्पृदाति सा प्रवेशिनी, 
तां विहाय दादरीमेवोपवसेत्तदिदसुक्त नाखाभेपि म्रवेरिनीमिति। 
अदखामेपि परदिने एकाद्द्यङासेपि । अतर्व-उद्योपरि विद्ध 
तु दशम्येकादशी यदि । दानवेभ्यः प्रीणनार्थं दन्तवान्पाकशास- 
नः । इत्यादिकण्वादिवचनानि ! अथारूणोदयविद्धषण्रिदेडेका- 
दरीपूर्णेकाद्दयोव्यैवस्यायामविरेप इति चेन्न पृणप्यिकादरपी 

.ल्याज्या वभरते ह्ितयं यदि । द्वाद्द्यां पारणाखाते पूर्भैव परिु- 
ह्यते । इति ् राचेतसा चैष्णवेनापि प्म पोप्येति । अरूणोदयविद्धा तु 
द्ाद्दीपारणस्यालाभेपि वैप्णवेर्नोपोष्या कितु खंडेकाद्द्युपोष्ये- 
ति-दशमीशेपसंयुक्तो यदि स्याद्रणोद्यः । नैवोपोप्यं वैष्णवेन त~ 
दिनैकादरीवत।दइति गार्डे वैष्णवेनेत्यभिधानात् । त्रापि कष्ण- 
पक्षरुणोदयविद्धेव एक्राद शीं दिश्चायुक्तां वध्रमाने विवजयेत् । पक्च- 
हानौ सिते सोभे ठंधयेद्शमीयुतां इति सविष्यपुराणेकवाक्य- 
स्वात्। तदयं संक्षेपः । यदा तु पूवेदिने दशस्या उत्तरदिने दाद्द्या 
युतेकादरी दष्योत्तरामुपोप्य दाददयां पर्णं इयत् ! पारणादिने 
छादश्यनिगेमे तु अयोददयामपि । यदा सूर्योदयानतरं दरामीयुते- 
कादरी अथच परदिने न निःसरति तदा तां विहाय परदिने 
द्ादशीसुपवसेत् । यद् वु सूर्योदयपूर्वकाङऊे दशमीविदधे कादरी प- 
रदिने न निःखरति ठदा तामुपवसेद् । यद् तु वथाचिद्धा सती 
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परदिनेपि निःसरति तत्परदिने च ददशी वदा तां विहय खं- 

डाभ्ुपोप्य द्वादद्यां पारयेत् । याच उभयद्विने तद्विद्धेकादरी तर्प- 

रदिने च न द्वादसी तदा पथ्िदेडात्मिकां विद्धामुपोष्य परदिने 
द्वाददया्यपादसुत्ती्यं पर्येत् । वैप्णवस्तु ततापि शुङ्कपक्षे पयसु- 
पोप्य चयोदद्यां पारयेदिति सिद्धांतितं । तत्र अरुगोद्यमारभ्य 
ग्र ताहोरा्रव्यापिन्या एव पूणत्वस्य ताधतट्वप्युक्तत्वात् पूर्वै 

तिथिमोगापेक्षयोत्तरतिथिभोगस्य साधेघटीपेक्चयः न्यूनाधिकमा- 

चस्य ज्योतिःशाखे अप्रसिद्ध त्वाञ्चतुःपष्टिधटिकापरिमितेकाद्द्यां 
सव्यां समनतरद्वाददया बृद्यवदयंभावेन द्वाद्द्यां पारणाम् 

इव्युत्ताध्रस्यानन्वयापत्तेः भचेतोवाक्ये पूणत्वमहोरा्रव्यापित्व- 
माच्रमियेव स्वीकर्वव्यत्वेन तस्य वेप्णवविपयत्वासंमवात् द्वाद्- 
दयन्द्ध प्रचेतोवाक्यात् पूर्णाधिकाथां वेप्णवेः पूर्णौपोष्येतयुक्तिः। 
तिथितत्पेप्युदराहतदरमीरपसंयुक्ता इति वचनवियोधात्-एकाद- 

दीकटायुक्तामुपोप्य दादरी नरः । घ्रयोद्यां तु जानो वि- 
प्णुलायुज्यसृच्छति इत्यादिवोधायनाद्यनेकवाक्यविरोधाच्िस्यव । 
छृष्णयन्षे देप्णयेरदणोादयविद्धेवोपोप्येतयुक्तिरपि-पश्चहानो स्थिते 
सामे इयस्य-तद्ा कार्यां च विद्द्धिदंशमीसंगुता तिथिः । 
लिथिक्षये ठ सेनानी व्रद्धो तु कथंचन । इति-विददीनरास्यापि 
प्ववजन् (या यदयप्रता ब्रृब्धमुपत पक्त । इति हमाद्युद्ाहतस्का- 

दाचेकवाक्यतया तिथिक्चये एव विद्धाभ्यनुज्ञापकत्वेनोपपन्नत्वात् 
पश्तदटानिसंपाद्कशशीघ्रगामिचद्रे इव्यथक- पक्षद्टान स्थिते सोमे इ~ 
व्येतस्मात्सोमदटानिपक्षे इत्यस्य कथमप्यरामेन छृष्णपक्षपरत्वस्य 
वक्तुमदाक्यत्वात् वेग्णवानां कापि विद्धाभ्यसुज्ञानाभावेन नेवोः 
पाप्य वप्मवेनेदयस्य संकोचासंमवादिति चिदेव । अतणव डादशी 
र रामीयुक्ता यत्र शाखे पतिष्टिता । न तच्छाख्चमहं मन्ये यदि बरह्मा 
स्वयं वदेत् । वरमेकादशीत्यागो न काया द्रामीयुता । इति ब्रह्मयै- 
चताददेवाक््यानि संगच्छंते।न टायेपि प्रवेहिनीमियस्य सर्वत्र सा- 
ताव्रपयत्वस्वीकारस्तु-एकादरी यदा विद्धा द्वादशी च क्षयं गता। 
द्शमीमिन्निता तत्र उपोष्या मुनिसत्तम । इति काखादरोद्ाहत- 
वायुपुरणस्थ-सवच्रकादद्ी कायः दरामीमिधिता नरः प्रातभवतु 
माचा भूचता नल्यसुपापणं । इति कालाद् शंमदनरलोदाह्त- 
ऋष्यश्गस्य-पूत्रेचिद्धा न कतेव्या पष्येकाद्दयथाष्मी । एका- 
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द्रीं तु कुर्वीत क्षीयते दाद्ररी यदि । इति देमाद्विमाधवोदाहतच्छ- 
खयद्गवाक्यस्य-अविद्धानि निपिदधिश्वेन्न ठभ्यते दिनानितु 1 मु- 

हरतेः पंचभिर्विद्धा ग्राद्येवेकाद्री तिथिः । इति आचाथेचुडाम 
णणिप्र्तिगोडेरप्युदाहतस्य चादर्यनमरूक इत्युपेश्ष्य एव । क- 
स्तर्दि उद्ाहृतकोमस्य विधय इति चेत्-एकादरशीभरुपोष्येव द्वादरी 
मथवा पुनः।विमिश्रां वापि छुर्थीत न दशस्या युतां कचित्। इत्यादि 
सोरथमौत्तरवाक्यानां-पारणाहे न ठभ्येत दादरी कख्यापि 
चेत् । तदानीं द शमीविद्धा द्युपोष्येकरादशी तिथिः । देत्या्नेकथा- 
क्य(विसेधार्थमनयुज्ञातविद्धापरत्वस्य देमाद्यादिभिव्यैवस्ापि- 
तत्वात्तस्छसानार्थक अ्रथमवाक्वं तद्विषयमेव कर्यादखामे संयुक्ता- 
मियेतदपि पूर्वोक्तरीत्या वे्णवविष्रयत्वासंभवात् । आदिलयोद्- 
यवेखाया भरस्य ष्रष्िनाडिका । संकीर्णैकादरी नाम दयाञ्या घम 
रेष्छुभिः । उदयोत्तरविद्धा तु दशम्येकादशी यदि । दानवेभ्यः 
#िणनार्थंदत्तवान्पाकशासनः । इत्यादिगाख्डकादिवचनानि 
काम्येकादशीवियाणीति हेमाद्यादिभिः सिद्धातितत्वात्कल- 
कामस्मार्तविप्यकमेवेति सिद्धा सर्ववाक्यानामेकवाक्यतेति 

विपश्ितो विदां्कब्रत्विति दिङ् । एतेन यत्त साध्वेनं 
ुद्धाधिकावत् विद्धाधिकायामपि इादश्यनाधिक्ये -पएकादरी 
विचृद्धा चेच्छु्के कृष्णे विरोषतः 1 उत्तरां तु यतिः इरयात्पूवामु- 
पवकतदुटी । इति प्रचेतोवास्ष्याहुदिय्योव्यवस्थैत्युक्तं तत्चेतो- 
वाक्यस्यापि संपूणेकाद शीलादि वच्छुडाविषयत्वस्यव युक्तत्वा- 

दयुक्तमिति कातत्वविवेचनोक्तं दूषणं परास्तं । एकादशी 

यदेति वायुपुराण-पूेविद्धा न कर्तव्येति ऋदय श्युगवचनद्- 

दरौनाभावघ्रयुक्तत्वात् शङ्के छृष्णे इत्यनेन पक्षद्वयसंम्रहे युद्धावि- 

द्धोमयसंश्रा्हकाविशेषत इति पदयुक्तस्य द्युद्धामात्राविषयत्वस्य 

वक्तमशक्यत्वाच्च । यत्त वरतार्द माध चादुक्तिस्युक्तति विद्ध 
दरीमात्रे किचिदुच्यत इत्युक्तं तत्र ब्ाधवे दूषणोद्भावनं 

माधवाथौक्ञानमूककमेव । िचिङुच्यते दव्यादिकं ल -पूवेचिद्धा न 

कव्या प्थ्येकाद्द्यथाटमी । एकादरीं तु कुर्वीत क्षीयते द्ादश्ती 

यदि 1 दद्यादि ऋष्यश्ंगादिवाक्य-तद्ववस्थापक -हेना- 

द्विमाधवाथाददीनमूलकत्वात् दशमीविद्धेकादेसी दाद्र्या 

किंचिदस्ति रा्चिरेभे च चयोदरी तदा यतिभिख्तस गृहिभिः 
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पूर्वेति स्डरल्यथेसार- द्वादशीहदानियुक्तायां विद्धाधिकरायां एृ्ि- 
यल्योव्यवस्थेति कालादरोजिणयाश्तविख्डत्वाचच यत्कि 
वचदेव । यदपि भ्रदनरलै साडख्तलववचचने च पुत्रवाद्- 

च्ण्रहिभिरपि पररा कायी । पारणा न रुभ्येत दादरी कल्ये 
चरेत्। तदानीं दशमीविद्धाप्युपेष्येकादशी तिथिः । इव्यादिकऋष्थः- 
शुं गादिवचनानि तानि विद्धाधिकातिरिक्तविवयाणि । पूर्वोद्- 
हतवचनविरोधादिल्युक्तं तदप्ययुक्तं 1 यद्यादिविपयकेः-एका- 
दशी इदरिच राचिष्टेपे अयोदरी । इदयादिभिः पार- 
णाह इल्यदेयथाकथंचित्संकोचकस्पनेऽपि विद्धाधिकामानवि- 
पये अविद्धानील्यस्य तद्धिपयत्वस्य वक्तुमदाक्यत्वात्। नच हेमाः 
द्विमाघधव्विरोधेपि अच्णोदयमारभ्य मुहतैषचककदपनया 
वेद्धानधिकाविपयसमेवेदमिति वरदता तद्विषयत्वं वक्तं राक्यमिलिं 

वाच्यं । वेप्णव्रानां कुघ्ापि विद्धाभ्ययुक्ञानामवेन स्मातेमाज- 
विपयकमेवेद्मियस्येव युक्तव्येनारुणोदयमास्भ्य तत्कद्पनाया 
असंभवात् । एवमपि तत्कदपनेन -वद्र्थविद्धान्यन्यानीलयधिमवा- 
कयस्यासंगल्यापत्ते । अपि च उन्तरदिने आद्यतिथिलामे पव 
पू्बानिषेधयरत्त्तिरिदेव स्वीकार्यं । अन्यथा प्रधानखोपापत्तेः 1 
नतश्च पू्ैविद्धा न करतव्येयदि ऋष्यश्यंगादिवाक््यस्य-एका- 
दशी दिद्ाविद्धा द्वादशी च क्षयं गता । दशमीभिधिता वज 
उपोध्या मुनिसत्तम । इति वायुपुराणस्य च विद्धाधिकामाच- 

धिपयत्वमनिच्छद्धिरपि स्वीका्थैमिति तद्धिरोधश्य स्पष्त्वादि~ 
नि दिद) । 

ग्रदसयस्यापि यदा--ष्कादशी ददिरी च राभ्रिशेषे 
ज्योद्री । धिभिर्मिधरा तिधिः प्रोक्ता सर्वपाप स्मृता 1 
उपवासः छतस्तस्यां महापातकनाशनः । उादद्यां ठु यदप 
भूप दिनश्चयतिधिर्भवेत् । तदोपवासः कतैव्यो विष्णुसायु- 
ज्यमिच्छता । इत्यादि वक्यविहितकाम्योपवासचिकीध तदा 
यूवदिने निव्योपवासं छत्वोत्तरचापि मवल्येव । तत्रापि-रका- 
ददी डादरी च राशिेे अयोदशी 1 तच्यदस्पृगद्योरा् 
नोपोप्य तत्छुतार्थिभिः । इत्यादि काद्यादिवचनेः पु्रवत उप- 
वासननिपेधो निलयोपचास्तविययः । पतेन विद्धाधिकन्यूवद्या- 
ददिका तु सक्रामानां पूवा निष्कामानां परेति भटेजीदी 
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क्चितो क्तिख्पेश्ष्या । उद्ह्टतवाक्यवैपरीव्यादिति बोध्यं । यात 
विद्धाधिकाधिक्छाददिका सा सर्वैरुततैरेव कार्या । तदाह हे- 
मात्स नारद्ः-दादस्येकाष्दशी यत्र द्वादशी परतोपि च । 
उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदं । हेमाद्रौ जविषद्- 

सुरा णै- ठतीयेऽहनि संप्रा दादी यदि इच्यते । दितीयै- 
काद्तीं कु्यीरेथमं तु विवर्जयेद् । दाददयेकादरपि युक्ता 

दादश्षी परतो यदि ! इादशीभिधित्येपौष्यः तिधिर्कादरी 
तद् । दष्दद्यैकादशी यज ददश परतो भमयेत् । वचोपोष्या 

द्वितीया त द्ाददयं चेव पारणं 1 इत्ति । 

वदेवं वचनव्यवस्थापकरिरोमणिहेमाद्धिलाधवमोरेकम- 
ल्यप्रदीनपरिप्कारपूरयक अण्ादसखस्वदि भेदेषु निर्णीताया एक+- 

दद्याः संक्षेपोऽयं निणयसंद्रहः । गुद्धसप्रामेदनये छुद्धन्धूना- 

मेद्य च सर्वेपामेकादद्यामेवोपवासः । छदा यदा समा दीना 

समक्षीणाधिकोत्तय } एकाद रीुपवसेनन शुद्धां वैष्णवीमपि 1 इति 
स्कांदात् डद्धाधिकायां द्ददयाः समत्वे न्यूनत्वे च गरृदियत्यो- 

व्यवश्या \ संपू्णैकादरपि यत्च भ्रमते पुनरेव खा । उत्तसंतु 
यतिः छयीतपूवौमुषवसेदुदी 1 इति कौसौत् | पुनः धमाद 
समये घच्फिका यदा भवैत् । अन्नोपवासो विदितो वनस्थस्य 

यतेस्तथा 1 विधवायाश्च तत्रैव पस्तो द्वाद्णीन चेत् 1 इवि 

गारडाच । ढाददयाधिक्ये ठु सैषां परत्रैव 1-संपू्णकाद्सी 
यच्च प्रमति पुनरेव खा । तथ्चोपोष्या पसा पुण्या परती दाद्सी 
यदि । इति गाश्डात् विद्धसमायां इाददयाः समत्वे न्यूनत्वे च 
सर्वेषां बिद्धायामेव । यद्ाकोदयमात्रापि डादेशी स्वपरेऽदनि । 
जयोददयां तदा कायौ दरामीशेषलयुता । इति छद्रवसिछात् । 

पुकादरी दिखाविद्धा परतो नच वधते । यतिभिर्गहिभिश्चैव 
सैचोपोप्या क्षये तिथिः । इति पाद्दात् । नच वधत दस्य 
नेन एकादद्याः समत्वंसुचनात् द्वादश्या एवं क्षयः परिदरो- 

पाद् । उाददयधिक्ये ठं सर्वेपां दाद्दयामेव-एकादशी 
दिदाविद्धा द्ादद्यां न प्रतीयते 1 ददशी च योद् दयामस्ति 

तन्न कथं मवेत् 1 उपोष्या द्वादशी शुद्धा सर्वैरेव न संखयः । 
दवि बृहलारदीयात् विद्धन्यूनायां इादद्याः समस्वे न्यूनत्वे 

च पुत्रवद्धिश्वानां सवषां विद्धायामेव । ̀  दद्चमीशेषसंयुकतः 
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नोपोष्येकादरी तिथिः 1 णकाद्द्यां रातरिरेषे दादरी चेन्न 

लभ्यते । इति नारदीयात् । पुत्रवतां ठु अत्रापि दवाददयामेव- 

एकादरदयां यदा ब्रह्मनि सक्चयतिथिरवेत् । तदा येकाद 

लयक्व्वा द्वादशीं समभुपोपयेत् । इति गोभिटीयात् ण्का- 
दद्यामेव वा किचिद्धक्षयिस्वोपवासः कायैः । उपवासनिपेधे 

त॒ भश्षयं किचित्प्रकट्पयेत् 1 न दुप्यत्युपवासेन उपवाससफरं 

टभेत् । इति वायवीयात् । दाददयाधिक्ये ठ॒ सर्वां दादद्या- 

मेव 1 उपोप्या द्वादशी शुद्धा दादद्यामेव पास्येत् । निमैता 

चेरयोदद्यां कडा वा द्विकलापि वा] इति नार दीयत्) वृदन्ना- 

रदी विद्धायां ददशीवरद्ौ सर्वेपां द्वादद्यामेव विधा- 

नाच्च । विद्धाधिका्यां द्वादशीसास्ये उत्तसतरैव सर्वेपां ॥ 

दवादद्येकाददी यच संगता अिदशाधिप । तामुपोप्य ततः 

कुर्यत्रयोददयां ठ पारणं । इति नारदीयात् । ददमीरेप- 

संयुक्ता यदि वृद्धिमती भवेत् । तदोपोप्या द्वितीया स्यान्रयो- 

दद्यां तु पारणं ! इति स्कांदाचं | विद्धाधिकायां दद्यां 

न्यूनत्वे एव विद्धाभ्ययुज्ञानात् दद्रसीसाम्ये विद्धाभ्यनुक्ञाना- 

भावात् उदयक्राटिकद्वादरीयुक्तैकाददया एवोपवासे मुस्य- 

त्वाच्चेति दिक् । 

विद्धाधिकायां दाद्दीन्यूनत्वरूपक्षये गृदिणां पूर्वत्रैव । 
ूर्वविद्धा न कर्तव्या पथ्येकादद्यथा्रमी । एकादशी 
तु ङ्वीत क्षीयते द्वाददी यदि । इति ऋष्यरयुगवाक्यात् 
पंचमुदर्तधिकदरमीविद्धा तु साज्यैव । सुद्र्तैः पंचभिर्वि- 
देति नियमात् यदीनासुत्तरजेव । एकादशी दादरी च रा्ि- 
देये चयोदश्ची । चिस्प्ृशा नाम सा प्रोक्ता ब्रह्महयां व्यपो- 
हति । इति नारद्मीयात् । कटाप्येकाद यी यच ढादद्यजुगता 
भवेत् । दिनश्चयेऽपि सा पुष्या यतीनासुत्तमा तिथिः । इति 
देमा्नुदाहतवचनाच विद्धायःसुमयाधिक्ये उ्तरेव सर्वे । 
दाद्दयैकाद्शी यत्र दाद्शी परतोऽपि च । दद्यां पारणं 
इयातकलुकोटिफलं रमेत् । इति नार्दीयादिति । यानि 
त॒ ददामीशेपसंयुक्तां यः करोति विषूढध्चीः । एकाद्रीफठं 
तस्य न स्याहदरावार्पिकं । इवयेषमादीनि दरमीविद्धानिषे. 
धकानि ब्रह्यत्ैवतादिवचनानि तानि या विद्धोषोप्यत्वेनोक्ता 



अयादुद्या न तत याद्धाद्शद्वादरक्षियात् । दचवमादन्नयादुदशा- 
पारणन्िपिश्कानि क्रुमुराणादिवचनानि तानि यस्यां त्रयो- 
दद्यां चचननांतिरेण पारणे पू्वमुर तद्यतिरिक्तियिपय्ाणीति 
योध्यं । दति संक्षेपः । 

अपरैकादरीभरहिला । तज देल्हो नारदीयपुराणे 
वखिष्ठः-पक्नदरीखमुव्थेन चहविना पातकरेधनं । भस्सतां 
याति राजेंद्र अपरि जन्मद्तोद्धवं । नेदं पावनं भिचिन्नराणां 
भूप विद्यते । यादशं पद्मनाभस्य दिनं पातकद्ानिदं । तावत्पा- 
पानि देदेख्िस्तिष्टंति मनुजाधिप । यावन्नोपएवसेजेतुः पश्चना- 
दिनं श्युमं । अश्वमेघसदहसखाणि वाजयेयरातानि च 1 णका 

दद्युपवासस्य कलां नाति पोडरीम् । णकाद्रेद्वियेः पपं 
यत्तं भवति पभो । एकाददयुपवासेन तत्सवं वियं बनेत् 1 
छकाद्रणीसपं किचित्पापजाणं न विद्यते । स्वममोक्चप्रदा देषा 
राज्यपुचप्रदायिनी । छकटत्रधद्ा दषा शसरीससेग्यदायिनी । 
न गंगान गया भूष ने काची नच पुष्करं । नचापिको 
रवं क्षें न रेवा नच देविका } यमुना चंद्रमागा च तुट्या 
भूष स्पिर्दिनात् । व्याजेनापि छता राजन्न ददोयति पातकं । 
अनायासेन रज्र प्राप्यते वैष्णवे पद् । चितामणिसमा 
लेधा हछथवापि निधेः समा । संकरदपपादपप्रख्या वेदवादो- 
पमा तथा 1 इति । हेमाद्रौ स्काद्-अभोज्यमोजनाज्ातमगम्या- 
गमनाच्च यत् । अयाज्ययाजनंच्चेव अभश्याणां च भक्षणात् । 
अस्पद्यस्परीना्यच परेषां निदनाच्च यत् । आल्मसंस्तवना- 
द्यश्च पारदाथ॑रृतं च यत् । विहिताकषरणाच्च् पर्वित्तप- 
हारतः । ज्ञानाज्ञानश्तं यच्च पातकं चोपपातक । तत्सव 
विर्यं याति एकादद्यामुपोषणात् । इति । अस्यामेकराददयां प- 
्षद्येपि अषटवपाधिकवयस्कैररीतेन्यूनवयथस्केश्च स्वरपि 
भोजनं न कायं । तद्द देमाद्रो नारदपुराणम् 
च्पीधिको म्यां द्यसीतिनैष्टि पूयते । यो भुक्ते मामके श्रू 
विष्णोरहनि पापभाक् । स मे वध्यश्च द्यश्च निवास्यो देशतः 
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मे । हेमाद्रौ विष्णुस्टतिः-ण्कादद्यां न शंजीत कदा- 
चद्पि मानघः । हेमाद्रौ देक्लः-न राखैन प्ववत्तय 

न खदरेचछरषसूकसे । एकादद्यां नं भुंजीत पश्छयोखमयःतरप । 

डेमाद्रौ भारदकीरथ-यानि कानि च पापानि ब्रह्मदल्यासः 

यानि च । अन्नमाध्रिलय तिति संप्राप हरिवाक्चरे । तान पाः 

ान्यवापनोचि भंजन दिवा 1 रटंतीष्ट पुणानि श्यो 

भूयो वनने 1 न भोक्तव्यं न मोक्तव्यं संप्राप्ते ह्वर । 

डेषाद्रौ स्कदघुराणे-मावृह्ा पिच्य चव श्राठहा गुरुहा 

शा । चकादर्या तु भजामो विष्णुखोकाच्युतो यथेत् । इति । 

विधबायास्तुं दोपविरोषमष् हेयाद्र कालयानः । प्च" 
धवा या मवेन्नारी शुजीतेकाद्श्ीदिने । तस्या्ठ खरल स 

द्रह्यदव्या दिनेदिने । इवि ! हेमाद्रौ नारदीय एकाद्स्या 

चिना रश्डा यतिश्च खमद्ासुने । पथ्यते दधरतानिस्े याधद्ा- 

भूतसंदवं । दस्त्रौ अभ्चिषुमे-खदस्यो वचारी च 

आदिताभि्तथेवच । इकाददयां न भ्रुंजीत पश्चथोखूमयोरपि । 

दवमादिवावयेषु परुदासाश्रयणकारणयतादिशब्दसामानधिक- 

रण्याभावात् । न खदेत्छरर्मसूकरविस्यादिनिश्चितनियेध्रसादच- 

यीत् नयः धरध्रानाख्यातान्वयत्यागे वीजामाचाच्च निषेधपर्त्व- 

मेव । अतएव दंसरात्स्यतच्रनजथेविधिपरमरेवभादिवचनमिति 

मतं समीच्छनमिति दहेखाद्विखिद्धातोपि । अक्रशषब्दस्य अन् 
पराणने इति धातोः कृष्चजसिद्धपन्यनिस्वपिभ्यो निदिति सूत्रेण 
नग्रलययं निष्पन्नत्वात् । अन्न ओदन इति चत्तिकारोधिवरणात् 
भिःसा खी मक्तमध्रोन्नमिलमरत् अन्न भक्तै च सुकते येति 
मेदिनीकोदादपि ओदने पव रूढत्वात् । कर्षमा्नाणि सक्ष्याणि 
ठाजा सुष्टिमिता मताः । अन्नं ्रा्समे प्राद्यं शाकं यासामा 
अक । तिरुसक्तुकणाद्ीनां सगीभुद्रा प्रमाणतः । इति सि- 

{तदेखरवास्येषु म्ष्यादीना पृथगुपादानध्च ओदन पएव।- 
न्नपदवाच्यः ! मोजननिद्ापरेषु उत्तस्वाक्येष्वपि-सतांबूरखुमतां- 
वृकं समोजनमभोजनं । साहारं च निसाहारं चतुर्विधमुपोधणं । 
यावल्छृताहिको न स्याचावन्ना्चयते हरि । गदी तबूखदीनः 
स्यात्तत्सतांबृखमुच्यते । प्ूजयित्वाच्युतं पूर्वं पू्णाशुक्तया शुनक्तिं 
यः ॥ मद्रा्ुकया पुनरुक्त तत्सभोजनसुच्यते । पूर्यदिने 
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दशमीमध्ये एव युक्त्वा द्वितीयदिने एकाददीमतिक्रम्य इ्ादश्यां 
श्राप्तायां वुनर्थुक्ते इव्यर्थः । कृणधान्यारानं मूर्पयसास्येन 
वा फेः 1 दरेरह्युपवासं च तत्साहारमुदाहतं । यदेते रहितं 
छद्धसुपायेः समुपोषणं । अर्ताब्ूठमनादारममोजनमतो हितं । 
इति टेखाद्रौ मविष्यत्पुराणद्धादङीकल्पवाव्येषु भुजि- 
विरेषस्याभ्यनुक्ञानत् । मूं फं पयस्तोयश्ुपमोग्यं भचेच्छुभे । 
नत्वेव मोजनं केध्िदेकादद्थां वुधेः स्तं । इति नारदीये 
भोजनविशेषस्यैव सर्वथा निषेधात् फरादिभक्षणे लोकेपि 
भोञजनब्दप्रयोगाभावात् । शायने च मदुत्थाने मत्पाश्व॑परिवर्वने। 
नये मूरुकखादारी हदि चव्यं ममापैवेत् । इति कालवि्रीषे एव 
निदातिश्चयश्चवणा्च ओद्नकर्मकभोजनभिदैवाध्यवसीयत इति 
तत्सर्वथा सर्वैवैजनीयं । यत्तु कालतत्वयिवेचने कष्णाविद्धै- 
काद्दयादिषु बतरूपोपवासनिषेधे भोजनरिषेधवशाच्च सकला- 
दनीयवर्जने प्रात्ते-उपवासनिषेधे तु किचिद्धक्ष्यं भकस्पयेत् 1 
इति वचनेन फखादिमक्षणविधानदोत्सगिकस्य भोजननिषे- 
धस्य सकलखाद्नीयाभ्यवहरणविपयतावसीयते । एतद्धचनव- 
शएदपि बतविध्यतिरिक्तः सर्वपुरूषसाधासणः सर्वेकाद्- 
रीसाधारणश्च निषेधोऽवदयमंमीकरणीयः । अन्यथा संक्रांतिर- 
विवारादिष्विव उपवासनिपेधरेपि भोजनस्येव संभवात्किचिद्ध- 
क्षणविधानस्यानपेक्षितव्वादज्ुपपत्तेः । अनपेक्षायामपि विधो 
संक्रांसादावपि तद्एपत्तेः । सति तु निषेधे तत्परिपाखनाय भ- 
चृन्तस्य निच्रत्तरपि संकटपाविनाभावस्य प्रजापतित्रतनये उक्त- 
त्वात् इति विज्ञाय कुर्बीतावश्यमेकाद्शीवतं। विदरोषनियमाशक्तो- 
ऽद्टोराभ्र मुक्तिवर्जितः । इति वचनादिशेषनियमरहितभोजनद्यय- 
वर्जनसंकव्परूपनिव्यत्रतस्याप्ययुषंगाप्रसक्तेरुपवासनिषेधातिक्र- 
मरोकानिचृन्तये युक्तः किचिद्धक्षणविधिः 1 अतएव तश्यैवोत्त- 
साथै-न दुव्यत्युप्रवासेन उपवाखफरं खमेत् 1 इति उपवासेन नि- 
वेधे ऽनुष्ठीयमाने आनुषगिकनिवयव्रतरूपतद जुष्टानेन निपेधाति- 
ऋमाद्यो दोषः व्रसक्तस्तं न प्राप्रोति । उपवासफरं भोजननिन्र- 
्तिरूपनिषेधपठटं च प्रलयवायपरिहाररूपं कभेदिद्यथः । नतु 
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बुपवासग्रा्तरेवामावा्पाप्तो वा न दुष्यतीयेतद्धिसे धादिल्यादिना 
अहता द्विरेव भोजननिषेधस्य सर्वादनीयाभ्यवदरणविषयत्वं 

साधितं । तन्न तावद्भोजननिपेधस्य सकलाद्नीयाभ्यवहरण- 

विषयव्यसिद्धे फलादिभक्षणविधानं अस्माच्च विधानान्निषेधस्य 
सर्घ॑भ्यवदरणविपयत्वमिलयन्योन्याधयः } पूवैदिने फखादिभ- 
क्षणेन निषैधपरिपाटमुत्तरदिने बतमित्युत्तरग्रंथविरोधश्च 
स्पध; । संक्रलयाद्विव मोजनापादनं तु संकांलयाद्युपवासस्य 

केवखकाम्यत्वेन तद्विधिः पुत्रवतां निपेधं पयाोच्य पुत्रवद्धि 

च्चमेवाधिकसेतीति केवर फटेच्छयेव तेषां प्रसक्तिः पर्युद्- 
त्तेति तेपां भोजनं युक्तं । प्रकृते संकदपादंगसहितसर्वैभोगवजं 
नरूपोपवासे निषिद्धेऽपि मोजनस्य- मृं फं परयस्तोयमुप- 
मोस्यं भवेच्छुभे । नत्वेव भोजनं केधिदेकादद्यां वुधैः 
स्मृतं । युक्त्वा चांद्रायणं चरेदित्यायनेकवाक्यैनिपिद्धत्वेनातुचि- 

तमेव । पष्चद्येपि सर्वेणां भोजनमाचवजैनं सिपेधपरिपारना- 

भिति हेमाद्विपक्षद्वयेपि मोजनवर्जनमात्रं वक्ष्यमाणेतिकर्व- 
व्यताद्यल्यमेकाददयां सर्वेः कार्यमिति अद् नरद्लवियेधाच्च । अ- 
तप्व रिचिद्धक्षणविधनायुपपत्तिसपि परस्ता 1 सर्बमोगवञ्न- 
नरूपोपवासि निषिद्धे तश्यावदयकत्थात् । अतएव संकाल्यादौ 
किचिद्धक्षापादन निरस्तं 1 अत्यावदयक उपवासनिपेधे विहितस्य 
किचिद्धक्षस्य तत्र पसक्तेदुौःयपास्तत्वात् । निच्रत्तेः सेकव्पन्याप्य- 
व्वादिस्वीकारेण किचिद्धक्षणविषेयक्तत्वोक्तिस्तुः निवृत्तेः सक- 
दपव्याप्यत्यस्य करटजमक्रणनिवरच्यादौ व्यभिचारस्य स्पष्टत्वा- 
र्लंकल्परशयुल्यभोजननिवेधपरिपाखनाय प्रवृत्तस्य संकद्पांगक- 
निखवतस्यानुषंगात्यसक्तैः खपुप्पायमाणा उपवासनिपेधा- 

तिकभद्यकोत्थापकत्वास्तंभवेनाथुक्तेव । विशेपनियमासक्त इति 
वाक्यप्रतिपादितात्यावश्यकनिलत्रतस्यापि भोजननिपेधे एव 
पथेवसानेन तस्य च सर्वेषां नित्यत्वेन तथोपवासनिपेधविष- 
यल्वासंभवाच 1 अतपव वताकरणे चाद्वायणं चरेदिति प्राय- 
चित्तमिति माधवः । भोजने इदं प्रायधित्तमिति मद्मर- 
लश्च संगच्छते । अपिच यत्सत्वं विना यदयुपपन्नं यद्सिन्ना- 
क्षितेऽवद्यमुपपद्यते तस्यैव तदाक्षेपकत्यात् । प्रकृते खंडतिथौ 
वतमोजननिपेधयोर्धिनभेदं वदतां मवतां मते यदोत्तरदिने 



उमयप्रसक्तावाप सवभःग्वजनरूपापकासानवधस्य चद् नाद्युप- 
भोगेनापि संपाद्नस्तंभवेन भोजननिषेधश्य सर्वभ्यवटरणवि- 
पयत्वेपि किंचिद्धक्चणस्य वेयर्थ्याच । पूर्वदिने निषेधपरिपाट- 
नाथ भरघृत्तस्याप्यालुषंगिकोपवासखस्य दुबीरत्वेनोपवासनिषेधा- 
तिकमश्यावद्यंभावाच । अतणवं भोजननिपेधव्याष्यनिलयवतेन 
उपवासनिपेधातिच्ूमशंक तपि निरस्ता । सवैभोगयजेनरूपोपया- 
सविचयकनिपेधस्य अल्यावद्यकभोजनयर्जनरूपनित्योपवाक्त- 
विपयत्वसेवाभावात् । उपवासफरप्रलयवायपरिहारखाभोक्तिस्त 
यद्यपि सुख्योपवासे निषिद्धे किचिद्धक्षणेन उपवासविधाना- 
दुचिता तथापि कृष्णाविद्धादाबुपवासपापेरेवाभावादिति भवदु- 
त्रप्रंथविरद्धैव । भवन्मते सर्वाभ्यवहरणविपयकभोजननिषे- 
धस्य तु तत्राविदहितकिचिद्धक्षणेनातिक्रमात्तज्ञनितग्रलयवाय- 
स्येवावद्यकत्वेन तज्ञनितश्रलवायपरिहारोस्प्क्षायुचितैव । नच 
चतुर्थपादे उपचासर्देन मोजननिच्त्तिरेव गृष्यत इति न 
दोप इति वाच्यं । प्रथमदृतीययोस्तदापत्तौ अ्थासंगत्तेः पापक्ष- 
यरूपफरुसाधकोपवासप्राततेरन दुष्यतीवयेतद्धिसेधो द्धावनेनापह- 
वस्त॒ तादरस्थटेऽधिकारिविरेपं प्रति किचिद्धक्षणेनैवो- 
पवासविधानात् । तस्मादेव पापश्चयरूपस्यापि फरस्य उपवा- 
सफर लमेदिव्यनेन वोधनाज्निपेधविषयोपवासांतरानदुष्ठानेन 
निषेधातिक्रमादोषस्ु परिशिपादेव नास्तीति न दुष्यतीलयनेन 
बोध्यत दति विरोधस्यैवामावादयुक्तः। तस्मान्नोपवसेदिव्यादिनि- 
पेधेन नोपवासादि शब्दवाच्यं सामान्यं निषेद्धुं शक्यते । मोजन- 
निद्ृत्तावपि नारद दि वाक्येषु उपवासदाब्द प्रयोगात् तस्यापि 
निषधापत्तेः । अविद्धानामलमे तु पयो दधि फलानि वा) 
सङृदेवाद्पमश्चीयादुपवासस्त्वसौ भवेत् । इति ऋष्वसुगव- 
चनेन अलाभस्त्वनोपोष्यत्वेन नतु स्वरूपेणेति अविद्धानिनि- 
विद्दैरिति वाक्ये देमाद्विण् सिद्धांतितस्वा्यत्र यत्र छष्णा- 
बिद्ध्दाबुपवासनिष्रेधस्तत्र सर्वत्रेव दुग्धादिभक्षणेनोपवास- 
विधानात् । विधिस्पृष्टे निषेधायोगाचचच । अपितु संकल्पाय्ंग- 
कलापसदहितसवैभोगवर्जनरूपोपवासविशरेष एव निषिध्यते 
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दयेव स्वीकार्य । तथाच चऋहयश्ुगवाक्यैकवाक्यतापन्नमेव' 

उपवासनिषेधे व्वितिवाक्यमिति तर्सामर्थ्यन भोजननिपे- 

धस्य सर्वाभ्यवहरणविषयत्वसाधनं ऋष्य श्युगवचनविसर- 

णमूलं देमाद्ादिलर्वैनिवंधविर्बमन्योन्याश्रयायतेकदवद्र- 

ल्तमिति विभाव्यतां सूरिभिः । च~न रंखेन पिवेत्तोयं न 

खादेतकू्मसूकरो । इदं व्यथै स्यात् । अपिच अषटेतान्यवत- 

रानि भाषो मृं फटं पयः । दवित्रौह्यणकाम्याः च शुरोच- 

चनमौषधम्, । इयेतेषां बरताविघातकानामपि निेघविधा- 

तकत्वापत्तौ दुग्धादिमक्षणेपि-एकादद्यामदहोराज्ं अक्त्वा 

चांद्वायणं चरेत् । इतति प्रायश्चित्तापत्तिटैवौसा । इ्टयत्तिर्त 

केनचिद्धिमित्तेन यक्षितानां निलयव्रवाविघातकानां निद्य्ता- 

समश्क्ैकनिवेधपरिपालनदिघातकत्वस्याभियुक्तसंमतस्ये ष्व 

स्थान्नान्यथेति । नच भवन्मते कोकश्रसिद्धभोजनस्यैव निभै- 

विषयत्वेन फलाद्विभश्चणस्य तदविषयकव्वेन त्र -उपवा - 

सनिपेधरे तु मध्यं फिचित्यकटपयेत् । न दुष्यत्युपवासेन उप- 
बालफङं कभेत् । इति वचनबेयथ्वैमिति वाच्यं । सवभोग~ 

वर्जनरूपोपवासे निषिद्धे प्रलयवायपरिहारमात्रफङकभोजननि- 

पेश्परिपाटनेन पापक्षयाद्यधिकफककस्योपवासस्य सिच्यमा- 

वादुपवासनिपेधाद्योजनातिरिक्तिसकलमोगे.ऽचुष्टीयनाने तांबूला- 
दिमक्णस्योपवासनाशरकत्वस्मरणेन वतसंकद्पवाध इति सं- 
कटे प्रासे एकादद्यां श्राद्धप्राप्तौ अवघ्राणवत् येन भध्षितेनो- 
भयसिद्िस्तादरमेव शचिद्धश्चणीयमिव्येतद्रोधनाथस्वेन चा-~ 
क्यस्य सार्थक्यात् । अतय्वोत्तयर्ध-न दुष्यत्युपवासेन उप- 
वासफटं टभेत् 1 इत्युक्तं उपवासे कृवे उपवासनिपेध्राति्- 
मत्पसक्तं दोयं न प्रा्नेति । उपवालफरं संकर्पसिद्धिपाप- 

क्षयादि तदपि कमते इति तस्याथ इति दिक् । सर्वेपां पर्चद्ध- 
येपि मोजनमात्रवजनं नलिवेधपरिपाटनार्थमिति सिद्धातयतो 
हेभादरेः उपवासनिपेधेपि अराननिच्रत्तिरेभिर्वचनेरध्यवसीयत 

इति कालाददौस्य प्षदभेपि भोनवजनं सर्वैः कार्यमिति 
मदनरलस्य च ठोकथसिद्ध एव मोजनरब्दस्याथैः संमत 
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सर्वषां भोजननिचत्तौ सिद्धायां शृदस्य इत्यादिवचन किमथ । 
न च तत उपसंहाराथत्वान्न वेयर्थ्यमिति श्॑कयं । निषेधस्य नि- 
वृत्तिफरत्वेन विरोषानपेक्षत्वादुपसंहायञुपपन्तेः । अन्यथा न 
दिस्यात्वर्वाभूतानीयस्य ब्राह्मणो न दंतव्य इत्यनेनोपसंहरे क्ष- 
चियादिवश्रे प्रायध्ित्तविधेर्वेयथ्यीपत्तेः । टवमप्युपसंहारे वन- 
स्थादीनां भोजननिषेधो न स्यादितिचेन्न ॥ आदहिता्चिरनङ्ाश्च 
ब्रह्मचारी च ते चयः । अश्च॑त एव सिख्यंति नैषां सिद्धिरन- 
शरतां । यो स्थो न अजीत आहिताच्चिस्तयेव च । प्राणा- 
थिदोत्ररोपेन अवकीर्णी भवेत्त सः । इव्येवमादिवचनपयरोच- 
नया मानववदसंकोचपरिदहासथंत्वेन तस्य साथेक्यादिति दिक् । 

एकादशीव्रतं द्विविषं निलयं काम्यं च । तत्र नियं पूवो- 
केशदस्थव्यतिर्क्तिः स्वैः पक्षद्येपि कर्तव्यं । तदाद दहेमाद्रा 
देवलः-एकाद्रयां न सुंजीत पक्षयोखूभयोरपि । वनस्थय- 

तिध्मोयं शुङ्कामेव सद गरही । उपवसेदिति रेषः। हेमाद्रौ 
कालयायनः-अश्टवपधिको मर्त्यो दयपू्णाशीतिवत्लरः । 
एकाद द्यास्ुपवसेत्पक्षयोरमयोरपि । सर्वनियमानामुपनयनोत्तर- 
काटत्वस्मरणादएटवषपर्यतसुषनीतस्याप्यनधिकारोऽवपीधिक- 

रब्देनोक्त इति देमाद्विः । हेमाद्रौ मविष्य-ण्कादद्यां न 
भुजीत पक्षयोख्भमयोस्पि । ब्रह्मचारी च नारी च शङ्का 
मेव सद्ा गृदी । नारी विधवा । पतिमत्यास्तु विरोषस्य वक्ष्य- 
माणत्वात् । हेमाद्रौ मात्सयभविषख्थथोः-एकाददयां निरा- 
दारो यो भुक्ते ढादशीतिथो । शुधि वा यदिवा छृष्णे तद्रत 
चेष्णवं महत् । डेमाद्रावाग्रेय-एकादद्यां न अजीत वतम्- 
तद्धि वैष्णवं । हेमाद्रौ नारदः नित्यं भक्तिसमाथुक्तेनं 
रेर्विष्णुपरायणैः । पश्चि पक्षे तु कतैव्यमेकादद्यासुपोषणं । सपु- 
अश्च सभार्यश्य स्वजनेभेक्तिसंयुतः । एकाददयासुपवलेत्पक्षयो 
ख्भयोरपि । इति । देश्राद्रौ गारूड--उपोष्येकाद् शी नेव्य 
पक्षोखभयोरपि । सनत्छुमारप्रोक्ते-रकादशी सदोपोष्या 
पक्षयोः श्ुङ्कङृष्णयोः । पएकाद्रदयासुपवसेन्न कदाचिदतिक्र- 
मेत् । न करोति दहि यो मूढ एकाद्स्यासुपोषणं । स नयो 
नरकं याति रौरवं तमखावृतं । देमा्रौ नारदः-प्कादद्या 
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भूतसंष्वं 1 एषु वाक्येषु सदा, नित्यं नातिक्रमेदिति श्रवणा- 
त्पश्चे पक्षे इति वीप्साश्रवणात् अकरणे दोषसंकीतैनाच्च एका- 
द्रीवतं नित्यं । अत्र केषुचिद्वाक्येषु न भुंजीतेति श्रूयमाणो 
नञ् न भोजननिपेधार्थः । कितु वतदाव्दधर्मशब्दसामानाधि- 
करण्यात् नेश्चेतो्धतमादिल्यमितिवत्पयुदासवच्या भोजनविरुद्ध- 
स्याभोजनसंकद्पस्य प्रतिपादकः । तेनैतेर्वाक्थेरभोजनसंकल्पा- 
दीतिकर्तव्यतासदहितमुपवासाख्यं बतं विधीयते इति सिद्धं । 

नयु तद्रतं वैप्णवं महदिति श्रवणद्ेष्णवानामेवावदय्कं 
नतु शेवादीनामितिचेन्न । तस्य विष्णुसवेधकी्ैनखुखेन एकाद्- 
दयुपवाखभशंसार्थत्वात् । अतण्व-वेष्णवो वाथ शेवो वा कुयौ- 

देकाद्शीत्रतम् । दति टेमाद्राौ मात्स्ययुराणं । अपिच 
शेवानामप्यावदयकं । तदाह हेमाद्रौ िष्णुघर्मो सर -षिग- 
चनं रद्रजपो बतं रिवदिनव्ये | वाराणां च मरणं शुक्ति. 
रधा चतुर्विघा । इव्युक्त्योक्तं एकाद्दयष्टमी चैव पक्षयोश्च चतु- 
देरी । चिवस्य तिथयः योक्ता मुनिभिः शौनकादिभिः । ता- 
सामायामुपवसेदिवा नाद्यात्तधांययोः । इति । हेमाद्रौ स्र 
वेष्णवो वाथ शेवो वा सोयेप्येतत्समाचरेत् । इति । ग्रहस्थेस्तु 
शुद्ायामेव सकद्पाद्रीतिकतेव्यतासहितं बतं कतेव्यं रायनी- 
वोधनीमध्यगतायां रकृष्णायामपि । तदपि पु्ररहितैरेव 
तदाद हेमाद्रौ मविष्योत्तरे-युधिष्ठिरं भरति रष्णः-यथा 
द्ुद्धा तथा कृष्णा द्वादशी मे सदा प्रिया । शुद्धा गरदः 
कतेत्या मोगसंतानवधिनी । सुमुष्चुभिस्तथा कृष्णा तेन सेनो- 
पदता । देमाद्रा स्दयतर-शयनीवोधिनीमध्ये या कृष्णै- 

सी भवेत् । सेबोपोप्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन । 
हमाद्रा भविष्यं-निलया शुद्धा तद् ख्याता छङृष्णा सैमि. 
प्तक भवेत् । शुद्धा बाथ सदा कायौ न त्याज्या शकटे 
प्वपि । शङ्कायां यस्तु वे भुक्ते ख भुक्ते किंविधं नरः । हति । 
(नामत्तमह शायनीवाधिनीमध्यवर्तित्वमिति हेमाद्रौ | 
युत्राजत्रो निमित्तमिति हेमाद्रौ मतांतरं । 

नख कृष्णक द्युपवासनिपेधानां शयनीवोधिनीवाक्यवि- 
दितोपवासन्यतिरिक्तविपयत्वेनोषपत्तेः पुज्रवतोपि शयनीबो- 
शिनीमध्यवरतिङृष्णैकाददयां वते कै वाधकमितिचेनच्न । परं 
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छृत्वोद्वेयमिव्स्य गिरापदस्थाने इरापदविधिपरत्ववत् शुक्कानेव 
सदा गृहील्यनेन स्वैस्याः ऊर्णाया व्यावर्तितलच्छयनी वो- 
धिजनीलयनेन तन्मध्यगताया एव छष्णाया विधानात् नान्या- 

छृष्णेलयस्य नित्याजुत्रादेत्वा्यस्यां कृष्णैकाददयां गृद्टश्यसामा - 

न्यस्योपवासः प्राप्तस्तस्यामेव पुजवतो शह ष्यविरोवस्य पुत्री 
नोपवसेदरुहीव्यादिनिवेधस्योपपत्तेः । नच तथापि प्रतिषेधः 
प्रदेरोऽनारभ्य विधाने च प्राघ्तधतिपिद्धत्वाद्धिश्चद्यः स्यादित्यत्र 
दरमीसामान्यरूपस्यापि चिधेर्धिेषरूपेणापि निषेन्ेनोपजी- 
व्यत्वात्समवखत्यमिति सिद्धांवितस्मेन विकरद्प पव स्यादिति 
याच्यं । संक्रव्याथुषवासं च ष्ेकाद्रिवासरे 1 चंद्रसू- 

्यद्रहे चैव न कुर्थात्यु्यान्गृहय । इत्यादिवाक्येषु नाजुयाजे- 

ष्वितिवद्् तदधिक्षरणसिद्धांतपर्युदासाश्रयणेन नजः पुज्रव- 
दुदिपदान्वयेन पुत्वह्वह्िभिक्नः संक्रतिरबिवारब्रहणङ्कष्णेकाद- 
इयादिषूपवासं कर्यादित्यधथश्चयणान्न विकद्पक्शंकापि 1 तसा 
दिकद्यभयात्परंदास एवायं नाुथाजेषु ये यजामहे कसोतीति 
वदिति देभाद्रिखिद्धाताच संकट्पादीतिकरतैव्यतासदितय्येव 
नित्योपवासस्यायं विचारः । सोजननिचर्तिमानं तं पुचवदादि- 

भिरपि सवाश्वपि छष्णेकादरशीषु कतैव्यमेव ¦ मोजननिषेघस्य 
सावेदिकस्वस्य सर्वसाधारणत्वस्य च खर्यक्तमतत्वात् । विये 
नियमाशक्तोऽदह्योराघं भुजिवर्जितः । इत्यादिवचनैरावदयकनित्य- 
व्रतस्यापि भोजननिष्ठत्तायेव पर्यवसानवोध्रमादिति वोध्यम् । 

संन्रयादिनिमित्तकमुपवासमाद हेखाद्विमाघवयोः 
संवलः-अमावास्या डादरी च संकांदिश्च विरोधतः । पताः 

भरशस्तास्तिथयो भाद्ुवारस्तथैव च । अच खानं जपो दयोमो 
देवतानां च पूजनं । उपवासस्तथा द्ानमेकैकं पावनं स्मरत । 
अन्यच्च -खक्तवारादुयोष्यैवं सप्तधा संयतेंद्रियः । सक्जन्मद्छतं 
पाष तरक्षणाद्ेव नदयति 1 इति 1 दच्िपेघमाद हेमाद्रौ चृद्धब्- , 
चिष्ठः-मादिलयवारे खंांतावसितैकाद्यीदिने । व्यतीपाते कृते 
श्राद्धे बुजी नोपवसेदुढी 1 हमान क्ते 4-द्ते तिथ्यंतावेक- 
वारे यिन्त स्यादिनक्षयः । तस्मिन्छ्रानं जपो होमो नोप- 
चासो यदाश्चमे 1 अत्र तिथ्यंतद्वयभा्ं प्रतीयते वथापि ठृती- 
© ®> 94 = ७ ५ „श 
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नच वर्धते । ृटिमिः वु्रवद्धिश्च सेवोपोष्या सदा तिथिः । 
इत्यादि भविष्यादिभिस्तिथ्यतद्धयसरूपे उपवासविधानवियेधा- 
पत्तेः ¦! एकस्मिन्सायने त्वह्वि तिथीनां चित्यं यदा । तदा 
दिनश्चयः रोक्तस्तत्र साहसिकं फलम् । इति वसिङ्धैकवाक््य- 
त्वात् । हेलाद्रौ नारद्ः-संक्रंलयाभुपवासे ठ कष्णेकादशिषा- 
सरे । चंद्रसूर्यग्रहे चेव न कु्यौ्पुत्रवान्यृ्ी । एकादश्यां च 
कृष्णायां संकंद्यां च तथा रवौ । पारणं चोपवासं च न कुर्यात्वु्- 
चान्ग्रही । हेमाद्रौ गौतमः-आदिव्यवारे संक्रांतौ व्यतीपाते 
दिनक्षये । पारणे चोपवासं च न कु्यौटपुजरवान्गृ्ी । अयंच 
पारणोपवाखयोर्निपेधस्तत्युक्तयोरेव नेकादशीनिमित्तकयो 
तदाह हेमाद्रौ जेमिनिः-आदियेऽहनि संक्रांतो च्रहणे सूय- 
चंद्रयोः । पारणं चोपवासं च न कुरयात्पुन्नवान्गृ्ी । तन्निभितो 
पवासस्य निपेधोऽयसुद्राहतः । नालुषंगछृते श्राद्यो यतो निलय- 
सुपोषणं । आदिल्यवारादिनिमित्तस्यायं निषेधो न घुनरेका- 
दर्यां आदित्यवासदयन्वयनिवं धनोपवासस्य । यत॒ एकाददयां 
नित्यसुपोपणमित्यथैः । कालयायनोपि--तत्परयुक्तोपवासस्य 
निषेधोऽयमुदाहृतः । प्रयुक्तेतस्युक्तस्य न विधिनं निषेधनं । अ- 
तएव हेमाद्रौ सनत्कुमारः-भाजवारेण संयुक्ता तथा संक्रा 
तिसंयुता । एकादशी सदोपोप्या सर्वैसंपत्करी तिथिः । दै 
माद्रौ कालयायनः-व्यतीपातो वैधृतिवां रकाददयां यद् 
भवेत् । उपोप्या सा महापुण्या पुत्रसंतानवर्थिनी 1 योपि- 
्रद्धङ्ृत्वातुयो विरो न भुंक्ते पिवृसेवितं । दविरैवान 
गरलाति कव्यानि पितरस्तथा । इति देभ्राद्रौ वचनेन धाद 
दिने उपवासनिपेधः परतीयते । तत्राह हेमाद्रौ याज्ञवल्क्यः 
उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिक भवेत् । उपवासं 
तदा कयादाश्राय पितसेवितम् । हेमाद्रौ स्कांद्-यसिन्दिने 
पितुः श्राद्धं मातुवांथ भवेद्वह ¦ तस्मिन्नेव दिने वात भवेदेका- 
दद्ीवतं । अन्यद्वापि वतं स्कंद तदा कार्य च तच्छरणु! न 
प्यते तथा ध्ाद्धमुपवासोऽथ वा गुह । तदाषृत्वातु वै 

।द्र भुक्तरोप तु यद्धषेत् । तत्सवं दक्षिणे पाणौ ग्रहीत्वा 
रिखिध्वज । अवजिघ्रल्यनेना्थैस्तेन श्राद्धं रिखिष्वज । पि- 
<== ~= ~ ज 4 +~ 
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वृणा किदं वात ववभेगो न विद्यते । योि-ाद्धे ;जन्मदिने 
चैव संकांत्यां याहसूतके । उपवासं न कुर्वीत यदीच्छेच्छ्रेय आ- 
दमनः । इत्यत्र जन्मदिने उपवासनिप्रेधः स॒ पकाद् श्ीव्यतिरि- 
विषय इति हेमाद्विः । यदपि-चृद्धि छृत्वा तु षण्मासान्नोप- 
वासरो विधीयते । पतद्दीतव्रतविपयमिति प्रांचः ! अगृ्दीतम- 
प्यावद्यकं कार्यमित्यपरे इति हेमाद्विः ! 

नयु बह्मचारिगरुदस्थयोरप्युपवासस्वीकारे एहस्थो बरह्मचारी 
चं वानम्रस्यस्ततश्चरेत् । प्रणाचिद्धोचलोपेन अवकीर्ण भवेच्च 
सः। इति हैमादवयुदाहतवचनविरोध इति चेत् । सस वपय्- 
स्तपस ये निनदः । तपसा ये अ॑नाधरष्यास्तप॑सां ये स्व॑यैयुः। तपो 
ये चक्षिरे महस्तांचिदेवापिं गच्छतात् । भजापतिरकामयत 
प्रजायेय भूयान्स्यामिति स तपोऽतप्यत । इत्यादौ गृदस्थस्य स- 
तस्तपोञुवाद््रुस्थांवरस्यापि तयो युक्तमिति गम्यते । तसा- 
नेदं गृहस्थस्योपवासनिषेधकं । पूर्वामुपवसेद्ुदी, शुद्धामेव सदा 
गृद्ध, इद्यादिवचनवियोधाञ्च-तयोर्विरेषेविंविघरेबैतेश्च विधि- 
चोदितैः । वेद्ः छत्सोऽधिगतव्यः सरहस्यो द्विजन्मना । इद्या- 
दिदेमाश्युदाहतवचने्॑ह्यचारिणोऽपि तपःसंवधावगमात् , 
बरह्मचारी च नारी चेति वचनवियोधाच्च तस्यापि न निषेधः | 
हेभाद्विस्ठ प्राणांतिकानद्खनादिरूपतपोनिषेधपरं वचनं । प्राणा 
थिदोचखोपेनेति दं ग्स्तत्पुरुषः । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । 
विदहितकर्मोपटक्षणाथश्चाच्धिद्ोचराब्दः । तथाचायमर्थः-यो गर- 
स्थो ब्रह्मचासे वा प्राणवाधया विहितकभमेबाधया वा तप- 
अरति सोवकीर्णदोषं अरतिपद्यते इति । यदपि-ररीर पी- 
ञ्यते येन द्युभेनापि खुक्मैणा । अद्यत तन्न कतेव्यमनायासः 
स उच्यते । इति तदत्य॑तपीडानिवारकं नतु पीडामाचस्येति । 
अतएव घर्मार्थकाममोक्षाणां पराणाः सखितिदेतवः । तान्नि- 
घ्नता किन हतं रक्षता किं न रक्चितम्। इति, कुर्वन्नेव क- 
माणि जिजीविषेच्छतरखमाः । इति वाक्याभ्यां प्राणकमेणाम- 
बाधनीयत्वभ्रतिपादनात् वानप्रस्देषठ॒ पाणाच्रिरोतरचयुपयेधे- 
नापि तपः कुबौणस्य नातीव दोष इति सिद्धांतितत्वात् 1 

नु तथापि अस्त्वन्यस्य गृहस्थस्य, आदितघ्नेषठु न भ- 

१ १वा योऽनश्नध तपश्चरेत्, २ श्रजाः छखजेयेति 1. 
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चति । आद्टिता्चिसनङश्च बद्धचारी च ते जयः । अश्चत पव 

सिद्धति नैषां सिद्धिरनश्चताम् । इद्यापस्त॑वक्चनादिति 

चेन्न } किमनेन आहितागरर्भोजनं विधीयते, उतोपवासः प्रति- 

विध्यते ¡ नायः पक्षः 1 रागव्रात्तमोजने विधिवेयथ्यात् । नच 

शाखानजुक्ञातकारेऽनेन भोजनं भ्रतिप्रहधुयते इति वन्तु युक्तं । 

ग्रहणादावपि मोजनापत्तेः । नच तत्र चंद्वसूय्रहे ना्याददेति 

निषेधान्न भविष्यतीति चेन्न । अच्रापि-ाहिताचचिस्तथेव च । 
एकादर्यां न भरुजीत इति निषेधस्य जागरूकत्वात् । अस्त 
तहि विदहितधरतिपिद्धत्वाद्धिकद्प इति चेन्न । अश्चत षव सि- 

ध्यंसीति वक्तमानापदेराक्कस्प्यो विधिः । एकादद्यां, न भुजी- 
तेति निषेधस्तु पदश्च दति विकःव्पासमवात् 1 तष्य न द्वि 
तीयोपि । नच तथापि-खा्यप्रातर्दिजातीनामसनं श्वुतिचोदित । 
नांतस मोजनं कुयद्निद्ो्रसमो विधिः । द्येतद्धौजमविधि- 

विरोधो इव्परिहर इति वाच्यं । सगप्रक्षभोजनस्य सा्यपातः 
कालात प्रतिपेधमाघ्रमनेन क्रियते । पाञ्जुखोऽन्नानि अंजी 
तेति दिड्यिमवत्सायप्रादरेवाशनं नांतसर शयेतावताचिदोच- 
साम्यस्तुव्युपपत्तेः 1 नु भवतु तर्दिं नियं, कास्यं तु आ्ि- 
ताश्च मवति साधकामावादिति चेत् । अचर हेमाद्धिः। 
निल्योप्युषवासोऽनेन बारथितु न शक्यते चेत्कथं काम्यो नि- 
वार्येत ! काम्यो हि निदयाद्वटीयान् । वाक्यस्य तर्हिं का गतिरिति 
चेत् । यदा क्षीषलाक्तेयदितान्नेरुपवासाद्ययुठानेनाहित्चि- 
छल्यवियोध्ौ भवति तथाविधस्याहिता्नेस्ताभिरेव चोदनाभिः 
स्मार्वसुपवासाद्यवुष्ठानं निवार्यते, तत्मरतिपादनाथैमेतद्धाक्यं 
आहि ताचचिरनडइंश्वति, उकपस्सदेनापि तथष्वास्मनो युपे 
कुर्याद्यथा कर्म॑सु समर्थः स्यादिति प्रक्रम्येदं वचनं पठितं । त- 
स्मादादिताधिनाप्यग्निद्योचादययवाधेनोपवसितुं शक्यते चेदेका- 
ददयामुपवसनीयमेवेति सिद्धांतितत्वात् । एतेन यत्तु काम्यस्य 
नित्याद्वटीयस्त्वाच्निव्यस्थेव वाधो नतु काम्यस्येति हेनाद्धि- 
णोक्तं तद्युक्त } परस्परविरोधे हि तदिति काषटतनत्वधिवे- 
चनयुपे्षयं । निव्यस्यैव वाधो नतु कम्यस्येति हेभाद्ि्रय- 
स्यवाभावात् । तावत्पूरणेन दूपणदानस्य दहम्राद्रिसद्धात- 

१ “स्ुप्यु्त्तः” । २ िवेचनोद्धावतं दूषणं भित्तिचित्रमिवेवेति बोध्य । 
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विरोधेनाजुचितत्वात् । नच्च परस्परविरद्धनित्यकाम्यविषरयस्य 
काम्यो हि निद्याद्वटीयानिति न्यायस्य भरते तयोर्विसेधाभा- 
वेपि तेनोपन्धासात्तावत्पूरणेनापि दूपणं युक्तमिति रांश्यं ! निष्ये 
ग्रद्त्ति स्वीकृद्येव यदा समथ आदिता्चिः पृरुकामनार्य 
खल्या काल्ये पच्युन्घुखोऽनेन वचनेन निवार्यत दति पूर्वपक्षे 
छते परस्परविरोधे प्रवखात्कास्याषर्वेस्य नित्यस्यानेन चाधो 
ऽदक्यश्चेत्कर्थनाम्र कास्यवाधः स्वादिलभिप्राेण तदुपन्या- 
सस्य युक्ततरत्वादिति दिक् । 

इदं चेकादरीवतं कास्यमपि । तदाद देखन विष्णुर् 
हस्यं-य दच्छेद्धिष्णुमा यां श्रुतं संपद्मात्मनः । कौ्-य 
इच्ठेदिष्णुसायुज्यं धियं संपत्तिभातमनः । अनयोखत्तराश्च-एद्त- 
द्दथां न भुंजीत पक्चयोख्मयोरपि ! हेभ्दाद्रौ स्कांद्-यकी- 
च्छेदधिपुलान्मोगान्मुक्ि = च्यंतदुरेभां । पकाद्दयाभुपवसे- 
व्पक्षयोख्मयोरपि । माधवीये स्कंद्ः-पितृणां नतिमन्वि- 

न्कृष्णायां सम्रुपोपयेत् । माद्र नारद्ः-सर्ममोक्षप्दा 
देः शयीरसेग्यदाधिनीः । खुकखघधदा देषा राजपुर 
यिनी । तमेत वेदाञ्रुयचनेन वद्चणा विविदियंति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाश्चकेनेति तपसो विच्ंगत्यावगम्नत्पारपर्येण मोष्चाथ- 
स्वमस्तीति मन्यमनेनोत्तं मोक्षप्रदेदीति मादि; । 

अस्िन्काश्यववे तत्तत्फङकरामः स्वं एवाधिकारी । दं 
काभ्यव्रतं ठु वुच्रवतोपि सव॑रृष्णायामपि भवयेव । तदाः 
हेमाद्रौ स्शरयतर- पुव खमार्यश्च वंधुयुक्तस्तथेव च । 
उभयोः पक्षयोः काभ्यं वर्तं छुर्यात्त चेष्मवम् । इति गिणः 
पु्रवतो स्क्मांगदस्योभयेकाद दयुपवासस्मरणमुक्तवाक्यपयौरो 
चनया कास्यविपयमिति विक्षेयं । तस्मात् पु्रवतो गृदश्यस्य 
न॒ काम्यक्ृष्णेकाददयुपवासविष्रयो निविधः कितु निदेकाद- 
दथुपवासविपय इति ्ैघाद्विसिद्धांवात् । नैमित्तिक्कराम्यौ 
ठ गरदस्स्य छृष्णायायपीति आधवसिद्धांतानच्च । वैष्णवानां 
ठ निल्येपि वते छृष्णायां पुत्रवतामप्यधिकारः । तदाह हेमाद्रौ 
नारदः निलयं मक्तिखमायुक्तेमैरेर्विष्णुपसवणेः । पश्चे पश्च त॒ 
कतेव्यमेकादश्यामुपोपणं । हेमाद्रौ मविष्यत्पुराणं-प्वं 
लञात्या सदोपोप्या द्व(दशी शुद्ककृष्णजा । तयो्ैदं न कौत 
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भदनान्नरकं चजेत् । दाद शीशब्देनैकादश्येवोच्यते अकरणव- 
शात् । हेमाद्रौ गारूडं-शह्ठा वा यदि वा कृष्णा विशेषो 
नास्ति कश्चन । विरोषं कुरते यस्तु पिठडा स तु कीर्तितः । 

हेमाद्रौ तच्छवसागरः-यथा शुद्धा तथा छष्णा यथा कृष्णा त- 
येतरा । तस्ये ते मन्यते यस्तु स हि वैष्णव उच्यते । स्घैषा- 
मिद पापानामाधयः स तु कीर्तितः । विवेचयति यो मोहाद 
कादद्दयौ सितासिते । इव्येवमादीनि हेमाद्रौ कालिकापुय- 
णगादिवचनानि वेप्णवविधयाणि नतु स्मातंग्रुहस्थविषयाणि । 
शङ्कामेव सद्ा गृदीद्यादि वचनविरोधात् । 

उपवासखरूपसुक्त देमाद्रौ व्रद्धवसिष्टकात्यायन- 
विष्णुधर्मोत्तरे षु-उपाडृत्तस्य पापेभ्यो यस्त॒ वासो गुभैः 
स्ट । उपवासः स विक्ञेयः सर्वमोगविवर्जितः । पपिभ्यः 
परिवरजनीयेभ्य उपावृत्तस्य निवृत्तस्य गुणेस्तदिनविद्ितनि- 
यमयक्तस्य भमोजनादिसकलमोगवज्नेन यददहोरान्र संकस्पपू- 
वंकमवस्थानं ख उपवास इत्यथैः । यन्तु हृदं च फटसाधनस्यो- 
पवासस्य स्वरूपं, उपवासपदाथैस्त॒ स्खृतिपुराणव्यवहारे 
रूढो निराहारावस्थानमचरमिति काठतत्वविवेचनं तत्फा- 
लादखहेमाग्यादिसिद्धांतविरुढमिति स्प्मेव । यच्व्ो- 
पष्ठ॑भकमुक्तं एकाद दयां निराहार इति संकस्पवाक्ये तावदेव 
भतीतिरिति तत्रैव टेमाग्याद्यविरोधाय उपटक्षणपरत्वस्थैवो- 
चितत्वात् । अन्यथा भवन्मते काम्योपवासे शद संकदटपवाक्यं 
विरुद्धमेव स्यादिति वोध्यम् । 

वजंनीयान्याह हेमाद्रौ खुभंतुः-विदितस्यानचु्टानमिद्धि- 
याणामनिग्रहः । निपिद्धसेवनं नित्यं वजजैनीयं प्रयलतः । ह्ा- 
रीलः-परतितपापंडिनास्तिकादिसंमाषणादतादिकमुपवासदिने 
वजैनीयभिति ॥ आदिराब्देन हिंसेंद्वियचापलादि गद्यत इति 

हेमाद्धिः। णास्त॒ विष्णुधर्मोत्तरे उक्ताः-तज्ञष्यजपनं ध्याय 
तत्कधाश्रवणादिकं । तदर्चनं च तक्नामकीर्वनश्रवणादृयः । 
उपबाखङूतां ह्येते गुणाः भोक्ता मनीषिसिः | विष्णुधर्मेषु- 
उपवासी ठर यस्तु भक्त्या ध्यायति मानवः । तज्ञाप्यजापी 
तत्कमेरतस्तद्गतमानसः । निष्कामो दैत्यवद्नहमन्पदमाभोत्यसंदय- 
म्र ] इति 1 



एकादकीनिणयः । १९९. 

, अत्र समर्थस्यैवाधिकारः । तदाह हेमाद्रौ बह्मधैवतै-र- 
कादशं विना विप्र न संसारद्धिभोक्षणं । तचाप्यथं विश्चेषोस्ति 
काय राक्तिमताच सा । नतु दें विदुः प्राज्ञाः पीडनीय- 
यिदाग्रहात् । शरीरं पीड्यते येन खुद्युद्धेनापि कर्मणा । अत्यंतं 
तच्च इर्त अनायासः ख उच्यते । ध्मैसाधनमादयं यच्छरीरं 
वहुपुण्यशृत् । यथाकथंचिन्मौ यान्न तत्क्षयेदेकदेखया । मुल्रा- 
देणात्पनो यत्पीडया च्छियते तपः! नं ख सुखमवाप्नोति न 
सिद्धि न परां गतिम् । इति । 

निलेकादद्युपवासासमर्थनेक भक्तादिकं कार्य । वदद 
टेमाद्रौ माक्रंडयः- एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । 
उपवासेन दानेन न निद्धौदरिको भवेत् । एकभक्तेन नक्तेन 
वालचद्धातुरः क्षिपेत् । पयोमूरुफलेरवापि न निद्धादशिको 
भवेत् । बौधायनो पि-उपवासे त्वद्यक्तानामरीतेरूष्वजी- 
विनां 1 पकभक्तादिकं कार्यमाह बौधायनो सनिः । हेमाद्रो 
भविष्यत्पुराणे द्वादशीकर्पे-एकाददयां प्रथु विष्णुं 
समभ्यच्यै कदाचन । उपोषितेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । 
एकभक्तेन वा तात न निद्धौद्रिको भवेत् । तदेकनियमी निलयं 
न सीदति भवाणवे । कायदाक्तिवखादेव न वङाद्धमैमाचरेत् । 
उपोषितो वा नक्ती वाऽयाची द्येकाश्नोपि वा । दिदिनं पूजये- 
तत्तात दरि संसारपारं । काहारथद्नेन एकाशनफलं स्तम् । 
अयाचितफलटं बिद्धि दद्चिणासदहितेन च । नक्तस्य च चतुगौणं 
चतुयणमुपोषणं । सदक्षिणं फं दानाद्रतभगेपि कभ्यते । 
निथितत्वे ब्रह्मयेवर्ते-उपवासासमर्थश्वेदेकविधं तु भोज- 
येत् । ताबद्धनादि वा दद्याद्धक््या तद्धिगुणं भवेत् । सदख- 
संमितां देवीं जपेद्वा प्राणसंयमान् । कयगेद्रादशसख्याकान्यथा- 
दाक्ति घते नरः । इति 1 हेमाद्रौ व्यासः-हविष्यभोजनं 
खानं सल्यमाह्यारखाघवं । अध्चिकायमधःखय्यां नक्तभोजी ष- 
डाचसेत् । । 

ह विष्यस्ुक्त मदनरले -मविधष्ये-दैमंतिकं सितास्विन्नं 
धान्यं सुदा यवास्तिखाः । कलायकंशुनीवारा वास्तुकं दिलमो- 
चिका । षष्टिकाः कार््राकं च मुखं केभ्रुकेतरत् । कंदः 
` प ष्दिमेक्षण्र+ ` ब 
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सैधवसाुदे गव्ये च दधिसपिषी । पयोऽजुृतसार च ' 
खद् सतक ! तित्तिंडी जीरकं चेव नागर नागपिप्पटी । 
सवी धात्री फलान्ययुउमैश्षवं । अततैकपक् मुनयो हवि 
अचक्चने 1 इति । लितास्िन्नं गौडेषु भ्रसिद्ो घान्यचि 

सन हेम॑तोतपन्न प नच कादं तसोत्पन्नः । कलय कुटि 
[अ (क्प [भः 

कशुः कांग इति भााप्रसिद्धः । हिलमोचिका गोडेषु 

इति प्रसिद्धः । पत्रशाकः काठखाकः पवैतदेशे भ्रसिद्धः । 
गौडेषु लु इति प्रसिद्धं । शरलकं । कंद सूरणः । नागरं १ 
दवी रायावकीति मदारपर टफौरेव डीति मध्यदेशो भरि 

अतेलपक्मित्युक्तानां विशेषणं । तिथितत्वे अगर 
हिना-नालिकेरफरं चेव कदी कवली तथा । आश्रम 
चेव पनसं च हरीतकी । बरतांतरभरशस्तं च दविष्यं 
वध्वाः | इति । 

काम्यवते तु यद्यपि-काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति निय नै 
च सः 1 काम्येप्युपक्रमादृ्वै केचित्प्रतिनिधि विदुः । इति 

१ * € क ५ त (4 । 

धीय स्ख्रयंतरं । तस्या्थः-निव्यं नेमित्तिकं च प्रतिनि 
प्युप्छम्य कारयेत् । काम्यं तु स्वसाम्यं चिचाय स्वयः 
कम्य कुर्यात् । उपक्रमादूध्वमसामथ्यै प्रतिनिधिनपि: 
ग्येत् ! तदष् देमाद्रौ वाराह्ः-असामथ्यं शरीरस्य 
समुपस्थिते ! कारयेद्धर्मपलीं वा पुत्रं वा विनयान्वितं । २ 
सानरं चापि बतमस्य न दुष्यते ¦ माघवीये चैटीन 
मार्या पत्यु्रतं कुयीद्धायौयाश्च पतितं । असामर्थ्ये परस 
चतभगो न जायते । हेमाद्रौ कालयायनः-राज्यस्य क्षर 
च एकराद्दयासुपोपितः । पुरोधास्तु क्षियो वा द्योः सर्मा 
रिते । उपवासफटं ताभ्यां समग्रं समवाप्यते  श्णु : 
न्यभुदिदय एकाद द्यासुपोपितः । यमुहिद्य कृतो विभ! 
पूणे फलं मवेत् । कतौ दशुणं पुण्यं भाभोद्यत्र न संश 
हेमाद्रौ वायुपुराणं-उपवबासे व्वशक्तसत॒ आहिताभ्निर 
वा । पुबाद्धा कास्येदापाद्राह्यणाद्धापि कारयेत् । अथवा 
मुख्येभ्यो दानं ददयात्स्वशक्तितः ! उपवासफलं तस्य 
खमवाप्यते । तत्र मोजनदोपोपि तत्क्षणादेव नदयति । दे 0.1; 
0 क 3 1 -., 
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कालयायनः-पितश्राठमातुर्थं आचार्या विशोषतः । उपवासं 
भ्रकुर्वाणः पुण्यं द्ातशुणं भवेत् । यमुदिदय कृतः सोऽपि सं- 
पूण रभते एलं । द्रव्यसंप्रतिपत्तो वा एकरव्द्यामुपोषितः । 
द्रव्यदातोपवासस्य फं भ्रामोत्यसंरायम् । कतौ नक्तमवाप्रोति 
नात्र कायां विचारणा 1 नारी स्वपतिमुदिश्य एकादर्यामुपो- 
पिता । पुण्यं शतगुणं भाइुशुनयः पारदरिनः 1 उपवासं 
तस्याः पतिः प्राप्नोयसदायम्। यजु हेमाद्रौ सबुः- नास्ति खीणां 
परथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणं । विष्णुरपि- पवयो जीवति या 
नासी उपवासवतं चरेत् । आयुः संदस्ते भवनैरकं यैव ग- 

च्छति । तत् भर्थाद्यनजुमतोपवासविपयं । गदठहें माद्र शाख- 
हिखितौ-काम मर्जुज्ञया बतोपवासादीनास्मेतेति । है- 
माद्रौ माकंडयपुराणं-नारी खस्वनजज्ञाता पित्रा भ्रौ 
सतेन वा । निष्फलं तु भवेत्तस्या यत्करोति त्रतादिकम् । इति। 
पतिमत्या उपवासे पुष्पादिनिपेधो नास्ति । तदाह माधवे 
मनुः-पुष्पाठंकारवखाणि गंघधूपाखुलेपनं । उपवासे न दु- 
ष्यंति दंतधावनमंजनम् 1 इति । 

सूतकादिपराप्तौ कतैव्यमाद देमाद्रौ विष्णुरदस्य- 
परमापदमापन्नो दर्ये वा समुपस्थिते ! सूतके स्ृतके चेव ने 

ल्याज्यं ढादशीवतं । देमाद्री वारादह्;- सूतके ठ नरः सरात्वा 
प्रणम्य मनसा हरि । एकाददयां न श्रंजीत बतमेवं न दुष्यते । 

द्याददयां च ततो सुक्त्वा सूतकाति जनादैनं । पूजयित्वा विधा- 
नेन पूजयेच्च द्विजोत्तमान् । शतकेपि न अजीत एकदा 
सदा नरः । द्वादद्यां तु समश्चीयात्ख्नात्वा विष्णुं प्रणम्य च| 

पूर्वसंकषिपतं यत्त॒ बतं सखुनियतवतै; । तत्कर्तव्यं नरैः श्राद्ध- 
दानाचनविचनजितं । माधवे मत्स्यः-सूतकाते नरः; खात्वा 
पूजयित्वा जनार्दनं । दानं दत्वा विध्वानेन वतस्य फलमश्नुते । 

इति । अन्यापि-सूतकास्ाक्लमारन्धमनेकाहं ठु यद्धतं \ का- 
मिकं॒तत्त कुवीत नतु दानार्चनं ऊपे । सुतकाष्टे तु य्िकचि 

दानाद्यंतरितं भवेत्। सू कार्नतरे त्वह्नि वत्कतव्यमतद्वितेः इति । 

स्रीणां रजोदशैनेपि न व्तव्यागः | तदाह माधवे पु- 

छस्त्य-र्कादर्या न भुजा नास दश र्जस्यार्प । तन्व 

ऋष्यश्चुगः-संप्रचत्तेऽपि रजसि न त्याज्यं द्वादशीव्रतम् । 
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इति । नाधवे सलयत्रतः-भ्राख्दीर्ैतपसां नास्णां 
द्वज भवेत् । न त्रापि तस्य स्यादुपरोधः कदाचन । 
स्नात्वा म्तश्चतुथेह्वि शुद्धा स्यात्परिचारणे । पंचमेदटनि शुद्धा 

स्यदेवे पन्ये च कर्मणि । इति स्पृतिषचनच्छुच्छनंतरं देः 

वार्चनादि कुयीदिति माघवः | अतस तु रजोयोगे पूज्ञाम- 

ल्येन कारयेत् । इति मात्स्यमिति सदनरलः । काम्योषवासे 

हेमाद्विमाधवयोरंगिराः-सायमायंतयोरहोः सायं प्रातश्च 
मध्यमे । उपवासफव्प्रप्युजेद्याद्भक्तचवुष्टयम् । इति । तत्र दश- 

मीनियभानाह हेमाद्रौ देवल :-दरम्यामेकभक्तसव मां समेथु- 
नबजितः । एकादद्यासुपवसेत्पक्षयोरमयोप्पि । हेनाद्रौ 
स्ृतिः-द्यम्यामेकभक्तं तु कुर्वीत नियतेद्वियः । आचम्य दंत 

काष्ठं तु खादयेत्तद्नेतरं । ततश्चानेतरं विमो ब्रह्मचारी जिते- 

द्विथः ! राशि नयेत्ततः पश्चाल्परातःख्रायी समाहितः । उपवासं 

तु संकरप्य मंबपूतं जरं पिवेत् 1 हेमाद्रौ स्कांदु- कास्य मांसं 
मसूराश्च क्षौद्रं चादतभापणं । पुनभोंजनमभ्यासं दशम्यां परि- 
वजैयेत् । हेमाद्रौ कूमः-कांस्यं मांसं मसूसंश्च चणकान्कोर- 
दूषकान् ! शाकं मधु परान्नं च द्यजेदुषवसन्खियं । उपवासं क~ 
रिष्यन्नित्यथं॑दइति हेमाद्विः । चुतमलयदुपानं च दशम्या 

वैष्णवस्यजेत् । माधवीये नार द्;-अक्षारलवणाः स्र ह- 
विष्यान्ननिपेविणः । अवनीतल्पदरायनाः प्रियास्तंगचिवनिताः । 
श्वासे यवक्षारदिः। छ्बणविदोषणं वा क्षारप्रहणं । तेन सैधवषदे- 
रनिषेध इति आरौचप्रकरणे मनुस्मतिरीकाकासे मेधातिधिः। 

अधैकादरीक्रलं -एकाददयां प्रातर्दैतधावनं क्यं । 
ातःसंभ्यासुपासीत दंतधावनपूर्वकं । इति वचनात् । उपवासे 
तथा श्रद्धे न खादेदंतधाबनं । दंतानां काटलयोगो हंति सप्त 
कुखानि वै । इति हेमाद्रौ ब्द्धवसिष्ठवचने काष्ठसयोगे 
प्व दोषश्रचणात् प्णाीदिना दंतधावनं कार्यमेव । अतष्पव 
हेमाद्रौ चैटीनसिः-अलामे वा निपेधे वा काष्ठानां दंत- 
श्वाचने । पर्णीदिना विश्युद्धेन जिद्यष्धेखः सदैव हि । इति । पश्चा 
तरमाह हेमाद्रौ व्यास;ः-अलाभे दंतकराष्ठानां निषिद्धानां 
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हेमाद्रौ देवलः-पकाददयां निरादायो भूत्वाहमपरेऽटनि । 
भोक्ष्यामि पुंडरीका गतिर्भव ममाच्युत । अच्र विशेषमाह 
निणेयास्ते देवलः-दीत्वौटुंवरं पात्रं वासिपूणसुदद्छुखः । 
उपवासं तु गृहीयायथासंकस्पयेदुश्वः । ओदुंवरं ताश्नमयं । 
यथासंकल्पयेदयत्फलं कामयेत तत्पखकाम इत्युलधेखनं कुयौत् । 
विरो्षातरमाट हेमाद्रौ स्कद्ः- सानि नयेत्ततः पञ्चात्प्रातः- 
स्ायी समाहितः । उपवासं तु संकटप्य मंत्रपूतं जं पिवेत् । 
रातं द्रामीरानि । मंत्रेणाष्टाक्चरेण चरिरभिमं चरितं जं पिवेदिव्यथः। 
तथाच हेमाद्रौ माकडेयः-अण्टाक्षरेण मंत्रेण चिजैपेनाभिम- 
चितं । उपवासफलग्रेप्डुः पिचि्तोथं समाहितः । इति । अन्न फ. 

ररेप्डरिति दिगात्काम्योपवासर एव जकपानमिति बोध्यं । 
अतपव॒ उपवासफलगरप्सुर्जद्याद्नक्तचतुष्टयमित्यनेदं काभ्यवि- 
यमिति सर्वेषां सिद्धांतः संगच्छते । 

निलयते तु हेमाद्रौ मार्कडयः-देवार्च॑नं ततः कृत्वा पु- 
प्पांजलिमथापि वा । संकट्पमत्रसुचार्य देवाय विनिवेदयेत् । 
अत्र वाशब्द एेच्छिकविकत्पार्थक हति यथपि हेमाद्धादि- 
यंथेभ्यः अतीयते तथापि व्यवस्ितविकव्पार्थक पव युक्तः 
पूर्वोक्तरीतेरित्यवध्रेयं । अतष्व नित्यबते एकाद्द्याभिति म॑. 
णोपवाससंकरपमीरयेत्. । मानसिको व्यवसायः सकर्प इति का- 
लादयः । निलये मनसैव मंञेण संकल्पयेदिति निणयासु- 
तश्च संगच्छते । द्ौवानां तु संकल्पमनो हेमाद्रौ हिव- 
धर्मेषु उक्तः-तत्पुरुषाय विद्ये महादेवाय. धीमहि । तन्नो 
रुद्रः प्रचोदयात् । इति । सौराणां ठ हेमाद्रौ सौरपुराणं- 
सावित्र्या त्वथ नान्ना वा संकल्प तु समाचरेत् 1 इति । 
यद् पूवौधैरात्रानतरं द्म्यञ्ववैते तदैकाददयएः पूर्वाधं द्यक्त्वा 
पूजासंकल्पाबजुष्ेयो । तदाद-हेमाद्विमाघवयोः स्ष्टतिः- 
दशम्यासंगदोषेण अधैरात्रात्परेण ठु । वजयेच्तुसे यामाः 
संकद्पाच॑नयोत्तद्म । यदा ठु दिनोदये दराम्यद्धुवतैते तदा 
रातौ पूजासकल्पौ कार्यौ । तदाह हेमाद्रौ नारदः-विद्धोप- 
वासेऽनश्चंषठु दिनं लयक्त्वा समाहितः } रान संपूजयेद्धिष्णुं 
संकटं च तदाचरेत् । इति । पुनर्दैमाद्रमै नारद ;-चजैयंति 
नरस्तज्क्ञा यामांश्च चतुरो दविज । तदु््वं खानपूजादि कतैष्यं 
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तदुपोषितैः । न दिवा शुद्धिमाप्नोति तदा राच्नौ विधीयत्ते । 
दिनकार्यैमद्रोषं च कर्तव्यं रार्वरीमुखे । इति । । 

उपवासप्रतिनिधिषु नक्तादिष्वपि सर्मत्रक एव संकद्पः 
कायैः । तथाच हेमाद्रौ स्छांदे-उपोष्य नक्तेन विमो चत्वारः 
कुजखयुता; । इति 1 एकभक्तेन यो मयै उपवासत्रतं चरेत् । दस्या- 
दिवचनेषु पएकभक्तादिषु उपवासधर्मातिदेशार्थं उपवासशाब्द्- 
भ्रयोणः । कुंडपायिनामयनगते कर्मणि माखमचिद्योत्रं जुरोतीति 
वचने अभ्चिहोत्रधमौतिदेशाथ अग्निहोजचब्दपयोगवत् । 
तेन संकदपमे्ेण निरादारपदस्थाने पकाददयां नक्ताहार इत्या- 
यदितपटितेन तन्म्॑रेणेव संकरव्पः कर्मव्य इति वोध्यं । इदं 
चोपवासस्थानीयमेकमक्तादिकमुपवासयोम्यायामियेकादद्यां का- 
य । तठ्क्तं हेमाद्रौ भविष्यपुरणे द्वादक्ीकस्ये- 
पूणाविद्धां पलार्धेन नंदां पूणौमपि यजेत् ! यदीच्छेदात्मसंतानं 
चतुषु नियमेप्बपि । नोपोपितं न नक्तं च नैकभक्तभयाचितं । 
नदायां पूर्वैविद्धायां यादैभ्व्य॑मोदितः । एकादशीयुता शस्ता 
द्वादश्या समुपोपणे । नक्ते वाऽयाचिते निव्यमेकमक्ते तथा- 
चैने । नक्तं बाऽयाचितं तात नैकभक्तमुपाटरेत् ! ददामीसदितं 
दानमन्ं हरिवासरे । इति । 

एकरादद्थां देवस्योपरि पुष्पमडपिकां कुर्यात् । तदाह माधवे 
व्रह्मपुराण-ण्कादद्यासुमे पञ्चे निराहारः समाददितः । ना- 
नापुष्यनैरशरेष्ठ विचित्रं पुष्पमंडपं । त्वा चावरणं पश्चाज्ञागरं 
कारयेननिरि । तसिन्मंडपे दें पूनमेत् । तदाद ब्रह्मपुराण - 
एकरादश्यासुभे पश्च निराहारः समाहितः । स्नात्वा सभ्यग्वि- 
धनेन सोपवासो जितेंद्रियः } संपूज्य विधिवद्िष्णुं धद्धया 
खुसमादितः । पुपपर्मयेस्तथा धूप्दपिनैवेयकेः परैः । उपचारे. 
व॑ंहविधेजैपैहोमिः प्रदक्षिणैः । सतोघेरनानाविधेर्दिव्यैर्मीतवायेम- 
नोरः । दंडवत्पणिपततिश्च जयशब्दैस्तथोत्तमैः । पवं संपूज्य 
विधिवद्रा्नौ कत्वा प्रजागरं । याति विष्णोः परं स्थानं नये 
नास्त्य संशयः । इति । मदनरले वृहन्नारदीं-पंचास- 
तेन संस्नाप्य एकादा जनार्दनं । दाददयां पयसा साप्य हरि- 
सायुन्यमश्ुते । इति । संकल्पप्रभृतिपारणपर्येतं पाषंड्यादिभिः 

१ शदयूदितपदपडितेनः । । 
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संभापणादि न कार्यं । तङ्क्तं हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे 
पाषाडमिरसस्पदर समं भाषणमेव च । किष्णोसराधनपः- 
र्नेव का्य॑सुपोषितेः । देबाद्रौ विदणुपुराणे-तसा- 
त्पापड़भिः पापेराछापस्पशेने द्यजेत् । विदोषतः क्रियाकष्ि 
यन्ञाद्ा चापि दीक्षितः । बेदबाद्यागमविहितकारिणः पाषडिन 
दत देमाद्विः । हेमाद्रौ द्रुमपुयाणे-वदिधीमांलयजान्सूति 
यतितं च रजस्वलां ! न स्पृशेन्नाभिभापेत नेश्चेत नतवासंर । 
विष्णुरहस्यं-चल्यालोकनगंधादिस्वाद्नं परिकीर्तनं ¡ अ- 
न्नस्य वर्जयेत्सवं व्रासानां चासिकांक्षणं । ग्रास्यम् शिये- 
भ्यगं तांबूरं चाचुखेपने 1 वतस्थो वजैयेत्लव यच्चान्यद्वरसग- 
छृत् । इति । हेमाद्रौ देवछुः-ब्रह्मचर्यम्हिसा च सलमाभि- 
पवजेनं । बतेष्वेतानि चत्वारि चरितव्यानि नित्यशः । खरी्णां 
व॒ मरक्षणात्स्पशत्ताभिः संकथनादपि । भिद्यते बरह्मचर्यं तु न 
दारेष्वजुसंगमात् । अस्कृजटपाना्च सबलस्य च भक्षणात् । 
उपवासः प्रदुष्येत दिवा स्वापाचच मैथुनात् । अस्ये चांवुपानेन 
नोपवासः प्रणदयति 1 अशाक्ताथासकृदपि पानेनेदयथैः । 

पाषञ्यादिददोनादो पायधित्तमुक्तं विष्णुपुराणि-वस्यावलो- 
कनात्सूयं पद्येत मतिमान्नरः 1 संस्पय तु बुधः खरात्वा शुचि- 
रादिव्यददानात् । संभाष्य तान्ट्युचिषदं चितयेदच्युतं बुधः । 
इदं चोदादरेत्सम्यक्त्वा तत्प्रवणं मनः । रारीरमंतःकरणोपधातं 
वाचश्च विष्णुर्मगवानरोषं । रामं नयत्वस्तु ममेह शम पापद्- 
नते हदि स्निविषठे । अतःश्ुद्धि वहिश्युद्धि शुद्धो ध्मेमयो- 
ऽच्युतः । स करोत्वमङे तस्िन्दयुचिरेवासि सर्वदा । बाद्यो- 
पधघाताननघो. बौद्धाश्च भगवानजः । रामं नयत्वनंतात्मा . वि- 
प्णुश्चेतसि संस्थितः । एतत्संभाष्य जपव्यं पाषंडिभिख्पोष्रतेः 
नमः शुचिष्पतेत्युक्त्वा सूर्यं पद्येत्त दीक्षितः । ति । माधवे 
विष्णुधरम-असंभाष्यान्हि संभाष्य तुरुसखतसिकादलं । आ- 
मलक्याः फलं वापि पारणे भराय शुच्यति ! कालादशे ठ 
तस्या विमं दलमिति पाठः । हेमाद्रौ याज्ञवल्क्थः~ 
यदि वाग्यमलोपः स्यात्स्ञानदानजपादिषु 1 व्यादरेदैष्णवं मजं 
सूरेद्धा विष्णुमव्ययं । कालाद विष्णुरदस्ये-ध्राद्धोषवा- 

१ सङृक्तावृचर्वेणात्, । 
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सद्विवत्े खादित्वा दंतधावनं 1 गायज्या शतसंपूतमंतु प्रादय 
विद्ुच्यति । कालाद शंखः-छृत्वा स्तेयं तथा हिंसां य- 
थाथ राख्चोदितम् 1 प्रायधित्तं वती कृत्या जपेन्नामराततरयं 1 
कालाद कालयायनः- मिथ्यावादे दिवास्वपे बडशोवुनि- 
पेवणे । अष्टक्चरं वती जघ्वा शतमण्रोत्तर चिः ! कालाद 
पैठीनसिः तांबृखचर्वणे खीसंभोगे मांसनिषिवणे । वत- 
लोपो भवेत्कुरयादष्राक्चसमनोजेपम् । इति । 

दादसीकृत्यमाह हेमाद्रौ कालयायनः- भ्रातः स्रात्वा हरिं 
पूज्य उपवासं समपैयेत् । अक्ञानतिमिरंधस्य वतेनानेन के- 
शाव ! परसादुमुखो नाथ ज्ञानदश्िष्रदो भव । पारणं तु ततः 
कु्यीद्यथासंभवमागैतः । यथासंभवत्वं ब्राह्मणभोजनादिष्ठ । ता- 
न्याह ब्हृन्नारदीये-त्राह्मणान्मोजयेच्छक्लया दयद्धै दक्षिणां 
तथा । ततः स्वर्वधुभिः खा नारायणपरायणः । छृतपंचमहा- 
यज्ञः स्वयं भुंजीत वाग्यतः । तिथितत्वे कालयायनः-डा- 
दद्यां पारणं कुर्यादर्जयित्वा द्युपोदकीं । उपोदकीं पूतिदाक्तं । 
माधवे स्काद्-रत्वा चेवोपवासं तु योऽश्नाति दादरीदिने। 
नैवेयं तरसीमिश्र कोटिदव्याविनारनं । हेमाद्रौ जह्यांड- 
पुरा्णं- कांस्यं मांसं खुरा क्षोदं लोभं वितथभाषणं । व्यायामं 
च भरवासं च दिवास्वरापमथांजनं । तिकपिष्टं मसूरं दाद् 
शतानि वैष्णवः । दादद्यां व्जयेन्निल्यं सवैपापैः प्रसुच्यते । 
पुनभोजनमध्यायो भारमायासपरेधुने । उपवासफलं हन्युदिवा 
निद्रा च पंचमी । हेमाद्रौ बरहस्पतिः-दिवा निद्रा परान्नं 
च पुनर्भोजनमेथुने । क्षोद्रं कांस्यामिषं तैलं दादद्यामष्ट॒वर्ज- 
येत् । कास्यं मांसं सुरां युतं व्यायामं कोधमेथुने । दिवास्वापं 
पुनश चणकान्कोरदूपकान् ! हेमाद्रौ स्काद-क्षोदं मांसं 
खरां तैलं व्यायामं कोधमेथुने । परान्नं कास्यतांबृरे कोभं 
निमाल्यलंघनम् 1 दाद दयां दाददौतानि वैष्णवः परिवञयेत् 
श्दं सर्वै नियमजातं कचिदुषवासफलमरेप्छुरिति, कचिदुपवास- 
फर हन्युरिति च श्रवणात्काम्यत्रतविषयमेवावसीयते । येषु 
वाक्येषु फरसंवधो न शरूयते तत्रापि काम्यविषयसाडच्यैण 
पठात्संकल्पो नेय इति बोध्यं 1 

१ ¶हइदयाकोरि्रिनाज्ञने". २ शुनमेक्ष. 



एकादङ्ीनिणेयः । २०७ 

नित्योपवासभकारमाद माधवे विष्णुरहस्य-अथ नि- 
ल्ोपवासी चेत्सा्यभ्रात्ुजिक्धियां । वजेयेन्मतिमान्विभरः 
संम्रात्े दरिवासरे । माधवे ब्रह्मैवेति विज्ञाय कुर्वी- 
ताऽवदयमेकादरीवतं । वि्ोषनियमारक्तोऽदहोरात्रं भुक्तिव- 

जितः । निग्रहीतेद्रियः श्रद्धासदायो विष्णुतत्परः । उपोष्येका- 

दती पापान्पुच्यते नाच संशयः । दात्तौ सत्यां नियमावद्यक- 
तामाह माधवे कालयायनः-रक्तिमांस्त॒ पुनः इयान्नियमं 

सविशेषणं । इति । अशक्तस्य वु-एकमक्तेन नक्तेन वाखबद्धातुरः 

क्षिपेत् । षयोमूरुफकेवीपि न निद्धादरिकोः भवेत् । इ्यलु- 
कद्पः पू्जुक्त एव ॥। मोजनमाघ्रवजेनसमथ धरति आावदयक- 
निलयनतस्यापि- विशेषनियमादाक्तोऽद्योरातं भुक्तिवर्जितः । 

इव्यादिवचनेभौजनमान्रवजेनपर्यवसायित्वप्रतिपदरनात् । अतपः- 
यैकादद्यामुपवासाकरणे प्रायधित्तं स्यत इति माधवस्य; 
एकाददयां भोजने प्रायधित्तं सयत इति मद्नरन्नस्य न 

परस्परं विसेधः । शब्द् मेदेऽप्यर्थस्यैकत्वात् । अन्यथा विरोधः 

स्पष्ट एवेति वोध्यम् 1 
समर्थस्यैकाददयां मोजने परायश्चित्तमाद माधवीये स्तिः 

-अष्स्यां च चतुद्दयां दिवा युकत्वैद्वं चरेत् । एकादद्रया- 
महोरात्नं नक्तं चैव तु पर्वणि । स्टुख॑तरमपि-अकंपवढयये 

राजौ चतुर्दद्यश्टमी दिवा । प्काददयामदोरानं भुक्त्वा चांद्रा- 

यणं चरेत् । इति । 
अन्द् चिल्यते-किमेकाद रीत्रतयोग्याद्योरा्राधिकरणके भो- 

जने इदं भ्रायश्ित्त, उत पकाद्इयधिकरणके मोजन इति 1 

त्न ताबदेकादृद्यधिकरणक्े पव युक्तं । तथा च प्रतिपर्करणे 

माधवे घ्ृद्धगाग्यः- निमित्तं कारमादाय चृत्तिर्विधिनिषे- 
धयो; । विधिः पूथ्यतिथौ तच्च निषेधः कालमान्नकः । इति । 
तिथीनां पूज्यत्वं नाम कमौनुष्ठाचयोग्यता-निपिधस्तु निद 

स्यात्मा कालमाचमवेश्चते । इति 1 तस्यार्थ; न्यायसिद्धोऽप्यय्- 

मथो न केवलवाचनिकः 1 तथाहि विधिवाक्यात्कालविशचप्र 

निधेयानु्ठानस्याभ्युदयदेवुत्वं प्रतीयते । तत्र सछृद्जष्ठानादे- 

वाभ्युदयसिद्धर्विक्ेषणकालाजुसेषेन प्रधानाजुदत्तेरयुचितत्वा- 

4 "प्रतिपस्प्रकरणे,. 



२०८ पुरुषाथचितामणो 

त्छक्देवाटु्ान, निषेधवाक्यात्त काठविरदोषे कमविरोपायुष्ठा 

न्यानथेदेतुत्वं भ्रतीयते, यदा कदापि तत्काटे तत्कमायुष्टान 

अन्थीपत्तः सर्वद्सिन्नपि तत्काले तद्जनीयमिति । तस्मादा 
क्यान्यायादर्कादिसाह चयी एकाददयधिकरणके एव भोजने 

भरायधित्त } अतण्व-सिद्धिस्तस्याथंतो वते । अस्यार्थः-उपवा- 
सवतेऽनुीयमानेऽर्थतः असंगात्तस्यां न निेधस्य सिद्धिर्यथा 
काम्याचुष्ठाने प्रसंगान्निल्यसिद्धिरिति कारखाद रात् सवधां प- 
्षद्वयेपि भोजनमाच्रवजेनं निषेधपरिपाकनाथं पुत्रवद्ुदस्थव्य- 
तिरिकतिानां पक्षद्यपि उपवासबतं, गृहस्थस्य शुद्खायामेव बत 
दयनीबोधिनीमष्ये ृष्णायामपि, तदपि पुत्ररहितस्येति हेम्ा- 
द्विकिद्धांतादपि वतभोजननिषेधपरिपाटनयोरेकदिन पवाञु- 
छान सर्वदा प्रतीयमानमप्युपेश्ष्यम् । पएकस्मिन्दिने उभयोः प्राप्तो 
बतानुषटानमेव निषेधपरिपाछनस्य तिथ्युपक्रमावसानपरिच्छि 
भ्नत्वात् वतस्य च पूज्यतिधिगामित्वात् पूवौपरदिनयोर्निषेध- 
व्रतयोः पाधौ कृष्णपक्षे च गृ्टस्थानां केवखनिषेधस्य प्राप्ते 
पृथैदिने फरादिभक्षणे निपेधपरिपालनं उत्तरद्िने च वतालु- 
छानमिति काङतत्वविवेचनसिद्धातः संगच्छते इति चेन्न । 
धरिग्राहकमानविरेधापत्तेः ! तथाहि-अष्रवर्पधिको मलये अ- 
दीतिनैहि पूर्यते । यो भुंक्ते मामके रश्च विष्णोरहनि पाप- 
भाक् । समे वध्यश्च दंञ्यश्च निरवस्यो दैद्तः समे । एत- 
सात्कारणाद्धिप्र एकादद्यामुपोपणं । कर्यी्रये वा नारी वा 
पक्षयोख्मयोरपि । इति हेमाद्रौ नारदीयपुराणं निषेधचि- 
धायकभिति सवेषां संमतं ! अचर भोजननिवेधे उपोषणशब्द 
प्रयोगस्य मासाचचिद्टोचशब्दस्य अच्रिदो्रधर्मातिदेरा्थत्ववदुप- 
वासधमातिदेशा्थैत्वादुपवास्तयोग्यायमेवेकाद्दयां निपेधपरति- 
पादनात्-पृणौविद्धां पटाधैन नेद् पूणक्मपि व्यजेत् । यदीच्छे- 
दात्मसतानं चतुषु नियमेष्वपि । नोपोपितं न नक्तं च नैकभ- 
्मयाचितं । नेदायां पूर्वविद्धायां कुयदिश्वर्थमोहितः । इति 
हेमाद्विमाधवयोदयदरीकदपवचनेन विद्धायां तननिषेधाच । 
श्ु्धा वाथ सदा कायां न त्याञ्या संकरेष्वपि । श्युङ्कायां 

१ छनेनेव निषेधपरिपालनसिद्धिः. 



= व, १ । त ६11 ऊ, तर च् च स्प 
तरं तथेव प्रतीतेः 1 उपवासयोग्यदिने भोजने एव पूर्वोक्त- 
प्रायश्चित्तमिव्येव स्वीकर्तव्यं । अन्यथा-कांस्यं मापं मसुराश्च 
पुनमोजनमेथुने । द्ूतमवयंबुपानं च दशम्यां सक्त संत्यजेत् 
इत्यादीनां विद्धाधिकायामपदृत्तेः, दिवा निद्रा परान्नं च पुन- 
भोजनमेथुने । क्षौद्रं कांस्याभिपं तैरं द्वाददयाम्ट वर्जयेत् । 
इत्यदीनां चाद्यद्वाददीयुक्ततरथोददयां च प्रवृत्तेः वतदिनात्पू- 
वदिनगते एकादशरीयुते मप्याह् -द्श्म्यमिकभक्तस्तु, दरम्या- 
मेककं तु ङर्वीत नियतेद्वियः । इत्यादीनामभवरत्तेर्विद्धान- 
धिकद्धादशिकायां-एकादस्यां निराहार इति संकव्पवबाक्य- 
विखोपापत्तेश्च सर्वोपद्रव एव स्याच् , दृष्टापत्तौ विधिस्पृष्टे निषि- 
धायोग इति सिद्धातो विरुध्येत । अतएव प्रायपाटो.ऽप्यकिचि- 
त्कर एव । अपिच चातुर्मास्यानतभतायां उभयाधिक्यव्यां 
दुद्धायामपि छृष्णायासुपवासयोग्ये उत्तरदिने एव शिष्टानां 
विदुपां निपेधपरिपाखनाचारोपि विरुध्येतेति दिक् । तस्मात् 
रेमाद्विणां प्रधह्ृकांतरे नारदीयग्रथमवाक्यस्यैवोपन्यासात्त- 
न्माचदरनप्रयुक्तो द्वितीयवाक्यादद्यनप्रयुक्त पव कालतत्व- 
विवेचनसिद्धांत इति बोध्यं । तथाच णएकादरीप्रकरणस्थाने- 
कवाक्याविरोधाय निभित्तकारमादायेति वाक्यस्यैव पतत्रित- 
यातिरिक्तविषयत्वं, दृशामीराब्दस्य व्रतदिनात्पू्ैदिनोपलक्षकै- 
काद् रीशब्दस्य चतदिनोपलटक्चषकत्वं, दादरीराष्दस्य पारणदि- 
नोपलश्चकत्वमेव स्वीकर्तुं युक्तं । अतए्वोदाहतकालाद द ह {गच्छते चि क म 
दे माद्यादयः संगच्छते इति विभावनीयं सूरिभिः । पूवोक्तेषु 
दाद् शीनियमेषु मध्ये निल्यवते पारणमेवावर्यकमन्येषामवु्ठाने- 
ऽभ्युदयोऽनुष्ठाने भ्रत्यवायाभाव इति वोध्यम् । 

निद्यबतांगमपि पारणं दादरी अल्पा चेद्वाचिरेये एव स्नानादि 

सर्वमचुष्ठाय दादरीमध्ये एव कार्य । तदाह हेमाद्रौ पद्य- 
पररा्ण-यदा भवति स्वदपा तु दादी पारणादिमे . 1 उषः 

काठे दयं कुयौत्पातमेध्याहिकं तदा । नारदी ययपुराणं-अ- 
द्पायामथ विद्र दाददयामरुणोदये । स्नानार्चनक्रिया कार्या 
` १ द्शम्यामेकभक्तस्वु* २ 'सतादिसठै". 
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दानहौमादिसंयुता 1 हेमाद्रौ कौर्म काददय वसुव च्म 

द्यां पारणं सूत । अरयोदद्यां न तत्या साद्धादशीक्षयात् 1 

हेमद्रौ विष्णुरदस्यं -दचम्यडग्ता दति वाददादादशी- 
फं । धमौपल्यधनायंषि चयोदर्यां त पारण । दं पादा कम~ 
कलाद्य अरय चापि द्वादशीं न त्वतिक्रमेत् ! अतिक्राता दा 

दशी तु हंति पुण्यं पुराृतं ! भविष्यत्पुराणं-यो दादशी- 
मतिक्रम्य पारणं कुरूते नरः । दादश्दं वतं तस्य तत्क्षणा- 

देव नद्यति ! ननु दवादश्यतिक्रमेपि नदोषः) स्वा तिथिः स- 

कला क्ञेथेति वचनेन साकस्यवोधनादिति चेन्न । खानदानज 

परादिष्विति वाक्यशेषेण स्नानादिष्वेव तद्वोधनास् । अतएव 

हेमाद्रौ वसिष्ठ;-पारणे मरणे नृणां तिधिस्तात्काछिकी 
समृता । इति । यदा जयोडदयां कियन्मात्रा दादरी न संपूणै- 
पारणपर्यषता तज साकल्यमाट हेमाद्रौ पाद्ध-अयोद्द्यां 
यदा राजन्द्ादद्यास्तु कला भवेत् । सा तिथिः सकला चेति 
वसिष्टः प्राह धमैवित् । हेमाद्रौ स्कांदे-कखाद्यं बयं वापि 
दवादद्याः समतिकमेत् । एकादशीमुपोषत्वा तत्र ध्म फठं 
व्रजेत् । धर्म यममिल्यथः । हेमाद्रौ पाश्चं-यदि कफिचित्रयो- 
दद्यां ढादरी चोपलभ्यते । द्वादद्यां पारणं तत्र वजेयित्वा 

जयोदृशीं । महाहानिकसी श्चेषा द्वादशी कंधिता नरैः 1 करोति 
ध्रमैदरणमसरातेव सरस्वती । अथवा द्वादरी न स्यात्छ- 
दथापि र्विसंयुता । पारितत्यं चयोदर्यां महापुण्यविचृद्धये । 
दति } पतेन चयदेदश्यां पारणनिपेधवचनानि घयोदद्यां द्वाद्- 
रीसद्धावविपयाणीति क्षेयं । न खातं यस्यां सा अस्नाता । 
अधिकरणे क्तः गेगादिखरित्सु उत्तीयै पर्स्िन् तीरे खातव्यं 
सरस्वत्यां तु स्नात्वा परपारे म॑तव्यमित्यथः । स्नानं विना 
छष्यमाना सरस्वती यथा धमेहरणं करोति प्वं पारणं 
त्रिता इादद्यपील्यथेः } यस्यारणोदयकालखाधिककालसाध्यं ज- 
पादिकमावद्यकं तेनापि तददिने संख्यासंकोचेनाप्यावदयकंः 
छत्वा दादसीपध्ये एव पारणं कर्तव्यभिवयर्थो मद्ाहानिकसै- 
त्यनेन योधितः । 

यानि तु-कला काष्ठा सुहत त॒ यदि चेन्न परेऽहनि । दादश 
ददीदह॑ति चयोद्यां तु पारणम् । इति बयोद्द्यां दादशयसं. 
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भवमनूद्य पारणनिषेधकानि तवानि-विद्धप्येकाद री प्राह्या पर्त 
द्ादशी न चेत् । दद्य द्वादशीर्दैति चयोदद्यां तु पारणं 
श्व्यादिमिः समानार्थत्वात्स्यातैविषयाणीति वोध्यं । हेमाद्रौ 
नारदीर्य-तस्मात्कारणाद्वियः भत्यूधे स्रानमाचरेत् । पितू- 

त्षणसंयुकतं दृष्टराटपां द्वादशीं तिरि) हेमाद्रौ मविष्यपु 
शअण-अद्पायामथ भूपाट डद्द्यामर्णोदये । साना्चनक्रिया 
कायौ दानहोमादिसखंयुता । अन्न होमो वैश्वदेवहोमः उपा- 
सनहोमश्च । अथिहोघदोमतेव्यलुदिवद्योभिनां । उद्ितदोमिनां तु 
अच्धिदहोचदोमर उदयाप्पूर्व न भवति । पोयणशध्मौनुयोधरेन श्रोत- 
कार्वाधस्यायक्तव्वात् , अनाहिवास्यादि विषयत्वेन तश्य साव- 
काषटात्वाचच । दे्ाद्रा स्काद्-कडाद्य चय वापि द्वादस 
यञ्ज टरद्यते । स्रानाचैनादिकं कमे तदा सयघ्रौ विधीयते । 
इति । पतैकैचनेर्विंदितस्य भोजनपूर्वभाव्योपसनदोमदेवा्चः- 
नवेण्वदेवाद्यपक्षैस्य मोजनापकर्षविधायकवाक्यविषयतामपिं 
दृशेयति टेष्यद्र( कष्त्यायरः--ऋमवत्छु च छव्येषु यत्य 
मपकछष्यते । तदा सवौपकषैः स्यादन्यथा करमवाश्वनात् । इति । 
अच क्रमवाधो विषरीतपौवौपयैभावेन पद्यर्थानामचुष्ठानात् 
तेषामनवुष्ठानाद्वा । तत्र प्रकृते-यो मोहाद्थवारष्यादङ्त्वा 
देवतार्चनं । सुकते स यावि नरक सुकरेष्वभिजायते । अकृत्वा 
चैश्वदेवं तु भुजते ये द्विजाश्माः 1 खव ते निप्फखा केयाः पतं- 
ति नरकेऽशुचौ । इत्यारिदरूमपराखशरादि वचनेमे¶जनात्पू- 
यैमेवावद्यानुष्टानवोधनात् , भोजनोत्तरमयुष्टानासंभ्वात् । है 
भाद्र ज्ेमिनिः-तदादिवाऽभिसंवधात्तदंतमपक्यं स्यात् । 
शति ! तच्च प्ररतो दविषि आसादिते प्रयाजाः क्रियते तेषाम- 
्रीपोमीये पर्ावपकर्षः श्रयते तिष्ठतं पश्यं भरयजंतीति 1 तञ 
चचनाद्धवतु श्रयाजानामपकषः । तत्पूर्वभाविनामाघाराक्मै- 
नामपर्कपो विना वचनं न स्यादिलयष्टेपे प्ररतो पदाथी- 
चुष्ठानक्रमस्य कत्वात् खक्माणामेव पदाथानां चोद्केनाति- 
देराद्यत्कमे सति पूयैपदायंनोत्तरस्य वुद्धावुपस्थापितत्वात्त- 
स्यायुष्ठानं न स्यात् । तस्मास्मयाजां तस्यां गसमूदस्यापक्रषे इति 
न्यायशरीरम् । ्रङतेपि भमोजनोन्तरं देवपूजादीनां खोपः स्पष्ट 
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फवेति न्वायविषयता स्पदैव । घतेन _ यतत हेमाद्विणा जै- 

निनिसूचस्य कातीयवचनस्य चोपन्यसिन भोजनापकं 

त्पू्ैमाविनैस्भिकनित्यकृत्यापकपस्य न्यायसिदधत्वमेवोत त~ 

देश्वदेवादे र्नसंस्कारत्वेन भोजनाथ॑त्वात् तदभावेपि चा दशै 

ूर्ाससोमयागवद्वाचनिकपौर्वापरथमात्रसद्धावात्तद 
पक! कथं 

चिद्धवत नाम । परातसौपासनदोमदेवपूजदिष्ठ तदमावाचच- 

दपकयै तद युक्तमेवेति वाचनिक एवायम्थं इत्येव युक्तमिति 

कालतत्वविवेचने दूषणोद्भावनं तद्धेमाद्विदूषणाभिनिवेर- 

माजभुक्तमिति स्प्मेव । अपि चापकर्षविधायकानेकवचनो- 

पन्यासे डेमाद्रो स्पे न्यायसिद्धत्वमेव हेमाद्विणोक्तभिवत्युक्तिः । 

अपासनदोमदेवपूजयेश्वदेवानां समाने ूर्वमावित्वे वेश्वदेवां- 

सेऽपकरयाभ्युपगमो ऽन्यत्र तदनभ्युपगमोऽपि कथमिति चितनी- 

यमिति दिक । 

पारणं द्वादश्षी्रथमपाद् मतिक्रम्य कर्तव्यं । तदा निणया- 

सनमदनरलयोर्विष्णुधर्मोत्तर्-दादद्याः , भमः यादो 

हरिवासरसंज्ञकः । तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः । 

इति । इदं वैष्णवानामावद्यकं । वचनस््ारस्यात् । अत्व 

टेभाद्विमाधवादीनां अस्यालपन्यालेपि न न्यूनतेति बोध्यं । 

यद् तु मागद्धयोत्तरं पारणपयौप्ता द्वादशी तदा समर्थेन भाग- 

दवःनंलसेव पारणं कार्य । दिवा मागदयादृध्वेमानिशीथाच्ु 
यन्नि । दविजमोजनकालोऽयं बालब्रद्धातुरं विना } इति चिद्ध- 

न्यूनसमद्वाददिकाय्रकरणे टेमाद्युदाहतवचनवोधे अ्माणासा- 
चान् । नच प्रातरेव हि पारणभिति तद्वाधकमिति शक्यं । 

भ जनभकरणगतप्रातःखव्यो सभ्याहपर एवेति सवैसिद्धांतादिति 

विनावनीयं 1 पतेन माध्याहिकापकर्पस्त भूयस्यामपि दादङ्यां 

अयल्येव । स्वैपामुपवासानां प्रातरेव हि पारणा । इति वचनादिति 

कालनत्वविवेचनं चिद्यं 1 यदा तु चयोदशीनिमित्तकश्च- 

यादश्ाद्धादिकं संकटांतरं वा भवति तदा स्वल्फायां दाद्दया- 
मद्धिः पारणं इत्वा श्राद्धाचनंतरं मोक्तव्यं । तदाह माधवे 

देवरखः-संकटे विषमे प्रपि द्वादद्यां पारयेत्कथं । अद्धिष्त 

पारणं छयौत्पुनशक्तं न ॒वोपछत् । तत्रैव काल्यापनोपि- 
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सखंष्यादिकं भवेन्नित्यं पास्णं तु निमित्ततः । अद्धि्तु पार्थित्वेष्थः 
नैत्यकाति भुजि्वेद् । इति । 

अथेकादद्यादिधर्मसंदेहे निणीयकत्वेन येषां वचनसुपादेयं 
तानादतः हेमाद्रौ पुरुस्लयस्षलव्रतो-धर्मेषु नियता ये च 
धर्मराल्राथचितकाः । वेदराख्रविदो ये च तेवां वचनमोषधं । 
हेमाद्रौ व्यासः-वेदवेदथेतस्वज्ञा ध्मद्राखा्थैचितकाः । ख- 
दाचारपस ये वे तेषां वचनमोषधं । हेशाद्रौ देवीपुराण ये 
च न्यायविदः दांता धमेशास्रथेवेदिनः । स्वकभनिरता दतिा- 
स्तेधां वचनमोवधं ६ ओवधमिवोपद्देयभमिव्यथः । टेखाद्रौ 

आपस्तबः-यं रिष्ठा च्ाद्यणा बरथुः ख धमो भाञ्जुवः स्थतः । 
आर धमोंपदेदा च वेददाख्ावियेधिना । यस्तकैणाजुसंधत्ते 
ख ध्म वेत्ति तत्वतः । हेमाद्रौ दारदापुराण-पुराणन्याय- 
मीमांसाधर्मराखाथचितकाः । सदाचारपय ये वे तदुक्तं यल- 
तश्चरेत् । अच्ुपदियवचनान्द दौयति देमाद्रौ स्कद्ः-वेदराधि- 
गमद्यीना ये रोचाचारविवजिताः । नास्तिकाः पेडितंमन्यास्तेषा 
वाक्यं विवजयेत् । वेश्वदेवविहदीना ये जपयक्षविवर्जिंताः । देव- 
ताविञ्चुखा ये च तेषां वाक्यं विवञजयेत् 1 हेमाद्रौ पाद्य 
वाचं व्याकुख्ते नैव मीमांसांतं तथाध्वरं । श्ुप्कतकैस्ताये वे 
तेषां वाक्यं विवजेयेत् । हेमाद्रौ स्करद्-येषां विश्वेश्वरे 
विष्णो शिवे भक्तिर्न विद्यते । न तेषां चचनं ब्राह्यं धर्मनिणेय- 
सिद्धये ।. इति । हेमाद्रौ कालिकापुराणे-वेदे च देवतायां च 
कर्मण्यपि च वैदिके । श्रद्धा नास्ति च येषां बे तेषां वाक्यं विवजेये- 
त् । इति । इति पुरुषार्थं चितामणो कारुखंडे एकाद्शीनिणयः । 

अथ द्वाद्री निणींयते | सा च स्दरेण दादशी युक्तेति 
युग्मवाक्यात्-दादश्षी च भरकतैव्या एकादश्या युता भमो! 
सद्ा कार्या च विद्धद्धिर्विष्णुभक्तेश्च मानवैः । इति हेमाद्रौ 

स्कंद चिकादशीयुतेव धाद्या । उपवासेप्येकाद्रीयुतेव । त- 
दाह हेमाद्रौ गार्येः-रकादरी तथा षष्ठी अमावास्या चतु- 
थिका । उपोष्याः परसंयुक्ता; पराः पूवेण सयुताः । इति । 
दितीया पंचमी बेधाददमी च अयोद्शी । चवुदंशी चोपवासे 
हन्युः पूर्वोत्तरे तिथी । इति ब्ृद्रासिष्टादिवचनेरूतरविन्ठानि- 
बेधाच्च । जन्वेवमेकाद्दयुपवासो दादद्युपवासभ्चव्युभयमेकसि 
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न्दिने भामति । तचचैकेन संपादयिलुमशाक्यमिति चेन्न । विसे- 
धरामावेन सदैवाुठानात् 1 आसमाते चते पूं नेव इु्वाद्रतां- 

तरं इति त एकस्य चतस्य मध्ये बतांवरं निषेधति । प्रृते तु 

त्रतद्धयश्यापि सैवोपक्रम इति तत्रेणजष्ठानात् । न चैवमपि 

संपू्णतिथौ पकादद्युपवासस्य-पारणातं वतं केयं वरति तद्धि 
भोजनं । इद्यनेन पारणं विना समाध्यभाववोधनात् द्वाददयुपवा- 

सोपक्रमो च संभवतीति वाच्यं । यदनाश्वामुपवसेत् क्षोधुकः 
सयात् यदश्रीयादद्रोस्पदचूलमिमन्येतापोश्वाति तक्नैवादितं नैवा- 
नदधितमिति याजमानवराह्यणेनादानस्योभयरूपत्वभ्रतिपावनादद्धिः 

पारणं छसयैव द्वितीयोपवासोपक्रमसंमवात् । इदं सर्घोपवास- 

साधारणं । प्रकृते तु-ए्कादशीमुपोष्यैव दादरी समुपोषयेत् । 
न तत्र विधिलोपः स्यादुभयोवतं दरिः । इति । भविष्योत्तरे 
्ेर्त्ंणेपवासद्यविधानाच । उपवाखक्षयाराक्तो दादद्युप- 
वासेनेयोमयथातिः । तथाच देमाद्विमाधवयोः स्खतिः- 
एकामेकादशीं दयक्त्वा इादशीं सञ्ुपोषयेव् । पवैवासरजं 

पुण्यं सर्वे प्रारोलयसंशायं । इति । | । 

ननु निलयैकादरीत्यागोऽचुचित इति चेन्न । माकडयेन 
पकादरीसुपोप्य द्वाददयां पारणभिव्युकत्वा द्वाद्दयासुपोष्य 
जयोदद्यां पारणमित्युक्तं, तच्छत्वा प्रद्युञ्च ;-उपोष्या व्याहता 
बरह्मसत्वया देकादशी शुभा । इादद्यां पारणं कार्यमेकादृदयां 
हि ठंघनं । पुराणविहिते मर्भे निषिद्धं चस्से कथं । इति पृष्टेन 
मार्केडेयन- णु भूपा सकं यत्पृषठं साधुना त्वया । 
जगद्धिनाितं दु्टैतुवादकथान्वितैः । द्ादद्या निर्णये भूष 
भूढमज जगच्चयं । नछमभावेन सिरतां रहस्यं याति भूमिप । 
समदेप्वत देषु पीतं चेवोपधं यथा 1 ये ररद्धात्तेषु ताति 
स्थिरत्वं धर्मसंग्रहात् । चिफङारिकदेदहानामोषधं स्थिरतां 
जेत् 1 चतद॑शीमुपोषंति दिवभक्ता नसधिप । न तेषां गमनं 
भूप नरके डदयते कचित् । अपरे त्वष्टमीं संतः शिवमक्ति- 
समाश्रयाः । कादरी छपीणां तु दादशी चक्रपाणिनः । 
तत्कथ दादरी भूप नोपोष्या क्रियते जनेः । एकादशी शारीरं 
ठ पुख्पो दादी स्छता । द्ाददयासुपवासेन सिद्धा भूष सद~ 

१ "तयापि" "तथापि. ~ 
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खराः । चक्रवर्चित्वमठुरं संप्राप्ता अवनीश्वराः ` । चतुर्दरेते 
संजाता वलिनश्चक्रवतिनः । इत्यादिना चतुर्दरोकत्वा, अघ्रे- 
दते राजषयो. भूष द्वादद्यां सद्युपोषणे । सिद्धि परमिकां भा्ता 
ये ्विजास्तान् णुष्व मे । याज्ञवल्क्यश्च रैभ्यश्च मांडव्यः कौ- 
शिको मुनिः । अरद्ाजस्तथा कण्वः कुःभयोनिस्तपोनिधिः। 
मया सह गता भूप कथते संशयोऽभवत् । तस्माद्ूपन 
सदेहः कतैव्यो दादरीं प्रति । विशेवफटदा परोक्ता द्वाद्््ी 
पापनारिनी। दति दैम्बाद्रा माकडयन द्वादद्यां कास्योपवास- 
विधानात्काभ्यं निलयस्य वाधकथिति न्यायेनास॑कद्पितेकाद् शी - 
बतस्योपवासद्वयासमथस्य कामिनः छ्दयुपवासेनेकाद द्युपया- 
ससिद्धियैकैव । पकाद्शीसकष्पे्तसमसामथ्यैज्ञाने तु पकाद्- 
दयामेवोपवासः कतव्य इति वोध्यं । आपाढमाद्रपदकातिंक- 
शङ्कद्वाद रीषु अनूखाधाश्रवणरेवतीयुक्ताु-आमाक्रासितपक्षघु 
मेचश्चवणसरेवती । संगवे नैव मोक्तव्यं द्वादस इादशीदैरेत् । इति 
वाक््वस्रारोदाहतभविष्यवचनेन-युद्र्वचितयं प्रातस्तावा- 
नेव तु खगवः । इति पंचधा विभक्तस्याड्ः । क्तेगवाच्ये द्वितीय- 
भागे पारणनिधेधात् संगवोत्तरसप्रमसुहवीदो संगवास्याचीन- 
तृतीयसुहर्ते वा पारणं कार्य । संगमे इति पाठं कद्पयित्वा प्रदत्ता 
नवीनप्र॑था वचनविरोधसपाद्काः परस्परविरशद्धश्येति केयं । 

अथ अवणद्वाददी हेमाद्रौ विष्णुरदस्ये-उपवासा- 
स्थानां कि खदेकम्युपोपणं । महापटं महप्देव तन्ममाचश्च 
पृच्छतः । या राम श्रवणोपेता दष्वशी महतीतु सा । तस्यामु- 
पोषितः स्नातः पूजयित्वा जनाद । भा्नोव्ययलाद्धमक्॒ डाद्- 
शद्वादद्ीफर । हेमाद्रौ भ विऽयोत्तरे-उपवासासमथानां 
सदेव पुरुषोत्तम । एका या द्धाद्षी पुण्या तां वदस्व ममा- 
नव । मासि भाद्रपदे शुद्धा दादरी श्रवणान्विता । सवेकाम- 
फला पुण्या उपवासे महाफला 1 संगमे श्रितां खात्वा द्वादश्यां 
समुपोषितः । समरं समवाभोति दाद्शद्वादस्ीफटं । देमा- 
दरीं विष्णुधर्मात्तरे-श्रवणद्धादशीयोगे बुधवासोे भवेद्यदि । 
अस्यतमहती नाम द्वादशी सा अकीर्तिता । सानं जप्यं तथा 
दाने होमः राद्धं सुरा्चैनं 1 सर्वमक्चयमाभोत्ति तस्यां शगु- 
लोद्धव  तसिन्दिनि तथा स्नातो यत्र कचन संगमे] स गंगाख्नानजं 
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राम फट प्राभोलसंशायं । बुध्रथवणसखंयुक्ता द्वादपि संगमोदकत । 

दानं दध्योदनं शस्तथुपवासः , पयेऽवधिः । डेभात्रौ 

पौष्कर्पचरान्रे च-सर्वकामष्वे विष्णुर्बुघश्चवणवासरे । 

दादा प्रीणनीयः स्यादिल्लगासंगमे कचित् 1 देमाद्रौ नार 

ददिष्युरहष्ययोः-दादश्याञ्ुपवासोऽच योदया तु पा- 

रणं । निषिद्धमपि कर्वव्यनिव्याक्ञा पारमेश्वरी । निषिद्धं आपा- 
५ #द [ऋ धय ५ [अक ध । 

ततो निविद्धस्येन अतीययानमिल्यथेः । पृवाकमाकडयकना- 

क्यात् । इयं द्वादस्षी श्रबणयोगसाेणापि छत्रा चुरण्या 

मवति । तङक्तं देनाद्रौ मत्स्यपुराणे-दयादसी धवणाुक्ता 

छृत्ला पुण्यतमा तिथिः । नतु सा तेन संयुक्ता तावध्येव भ्रश्च- 

खत ! श्रवणराब्दखिदिगोपीति देमाद्धिः । घ्रवणस्पृष्ेति पाठा 

तरं च । हेमाद्रौ इमां भर नारदीयपुरणे-तिथिनक्चन- 

योर्यौमो योगश्चैव नराधिप । हिकलो यदि कभ्येत स सेयो 

हयाएयामिकः । योगः दिवयोगादिः । शिक्योगस्य योगे वैसा 

मबेदुत्तमोचमः 1 इति सिवसाश्यादौ पराशस्स्यसंपाद्कः । देमाद्रौ 

चिष्णुपुराणे-याः काथिचिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षज्नयो- 

गतः । तास्वेव तद्रतं कर्याच्छवणद्वादलीं विना । येन येन 

नश्चच्योगेन या या विथिः पुण्या धोरा ताखु विदितं यष्रता- 

दिक्च वन्तास््ेव कु्यीन्न तु तिथ्यंतरेऽयं नियमः श्रवणद्वादशीं 

विना । श्रवणद्धादशीवतं ठु श्रवणयुक्तेकादश्यामपि भवती- 

लैः । अतएव हे्ाद्रौ नारदी्यं-यदए न प्राप्यते ऋक्ष 

दवाददयां श्रवणं कचित् । एकादशी तदोपोष्या पापघ्नी ्रव- 

णान्विता 1 इति ॥ दष्दश्या वणयोगे तु पूवक विष्णुरहस्या- 

दिवचनेद्ौदद्यमिव कार्य । यदा श्रवणयुका द्वादसी एकादश्यां 

चेत्तदातिषशस्ता । तदुक्तं देभाद्रौ भात्स्ये-द्ादशी _श्रवण- 

स्पृ्ठा स्रोदेकादश्षीं यदा । ख णव वैष्णवो योगो विष्णुन्ड- 
खलसंक्षितः ! तस्िन्लुपोप्य विधिवन्नरः खंक्षीणकट्मषः । प्रो- 

त्यजु्तमां सिद्धि पुनराृतिदुकेभां । श्रवणरान््खिकिगो- 

प्यति । श्रवणस्पृ्ेति वदन. स्व॑द्पश्चरवणयोगेनापि दादी 
उपवासयोग्या भवतीति हेभा्युक्तेः । भाविदिनशेषे रानो वा 

१); के ि [नका ७ च्म = 
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धिरिति केचित् । तदयुक्तं । ् रवणयोगेन छृत्छ्तिथिपुण्यत्वाभि- 
धानाहिप्णु्धललयोगेनास्यामेकादद्यां तस्क्षणमेव दिवसपु- 
ण्यत्वाञ्ननत् दादसीव्रतध्रहणसंकद्पः क्रियते । तथाच 
अश्तघयसंवंधिनो नक्षत्रस्योपोप्यत्वात् वस्य च प्रातरप्रा्षादपि 
चतश्रहणसंकस्पश्च पूणैत्वाल्ातरेव युक्त इच्यय्रेपि हेाद्विगा 
सिद्धांतितत्वाच्च । एकादरीरब्देन यदि दैवात्तु संसि्धेदेका- 
दद्यां तिथिक्रयं । दस्यादिष्वहोरात्र इव प्रकृते ठकादद्युपवास- 
योग्यो दिवस एव न्राह्यः । नच द्॑ते इवशटोयाच् एव श्राद्य 
इति वाच्यं । प्रकृते दष्द्युपवासरसिद्धेरप्यावदयकत्वात् । तत्र 
तदोग्यद्रादर्खा अपेक्वणात् । अदः विधयः पुण्याः इत्या- 
दिना दिवा विद्यमाना दव योभ्यत्ववोधनाहिवा सत्वस्या- 
वद्यकत्यात्। अत एव स्पृरोदेकादरीं यदीति साथ) तथाच दि- 
वसे पव दाद्रीयोगः सोपि सुहतंज्रयात्मक उत्तमः । तद्- 
भावे द्विकलो यदि कभ्येतेति वचनादेकमुहसपैत्मकोपि भ्राद्य; । 
एकादशी दादरी च वैष्णव्यग्रपि तच चेत् । तद्धिष्णुश्रंखलं 
नाम विष्णुसायुज्यङृद्धवेत् । इति विष्णुभरशसरबाक्येपि त- 
चशब्देन दिवस षव पराशुदयते ! सधरु्चयार्थकापिशब्दस्वार- 
स्यात् । निष्यते तु उदी श्रवणं च सपृशेदेकाद्रीं 
यदि । इति ाट्स्ये पुवौधेपाठस्तत्राप्येकः् सशब्दस्य दिवसप- 
रत्वददिक एवाथः 1 एतेन देराद्विजवे श्रवणशुरद्धाद्शीयोग- 
मात्रेण विष्णुश्चंलटं मवति । भिणेखाद्ुलद्चते त॒ श्रवणस्यै- 
काद्शीद्वादरीभ्यां योने दव विष्णुद्धंखरं नान्यथेति निणे- 
यसिध्वाद्युकसुपेध्यं । मतमेदकद्पनस्यायुक्तत्वात् । तथाप्ये 
काद्याः दाददीध्रवणाम्यां योगे इति वक्तव्ये प्रकृतोक्तिरपि 
चिल्या । यद् त्वेकसिन्नेव दिवसे ्रवणमेकाद्रीं स्पृष्टा द्वाद्- 
शीं स्पृशति तदा फलाधिक्यं । तदुक्तं हेमाद्रौ नारदीपपुराणे 
-संस्प्रच्येकादरीं राजन्दरादरीं यदि संस्पररोद् । धरवणे ज्योतिषां 
श्ेषठं ह्यद्यं व्यपोहति । इति । यच्वच यदा पकस्सिन्नहोरत्र 
ध्रवणं एकादशीं स्पृष्टा दादी स्पृराति तदा फकाधिक्यमुक्तं 

नारदीये इति मद नरलेनो क्तं । तज्न यद् पूैदिने . अस्तान- 
तरमेव दइादद्यां श्रवणयोगः द्वितीयदिने सूयोदयमारभ्य ्रव- 
णयोगस्तदा-तिथिनैक्षत्रसयोगविहिता वततक्मैणि । प्ररोषव्या- 
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पनी घ्राद्या न्यथा निष्कं भवेत् । इति सामान्येनोक्त्वा धव- 
णविव्ये- उदयव्यापिनी ग्राह्या श्रवणद्वादरीवते । इति प्रदोपाप- 
चादकन्र्टल्ारदीयस्य द्वादशी श्रवणस्पृषेयादि भात्स्या- 
दिभिर्विंसेधापादकत्वाद्धितीयसूर्योद यत्परं अर्धघरिकामात्रेण 
यन्रत्त्चवणस्य प््घरिकामाप्रेण प्रवृचद्वादद्यष्य तृतीयसूर्यौ- 
दयपर्ध॑तसत्वेदि विष्णुंखरुत्वापत्तो धवणद्रादरीवतदलोपापन्ते- 
हेभाद्विनिणैयाश्तादिविरोधाचच रच्यंरो विवक्षणीयः । 
नच विष्णुद्धखये त्रतदढयस्य तंत्रेणानुष्ठानमिति मदनरलो- 
कत्वेन कर्थं द्वादरीवतलोपापत्तिरिति वाच्यं । रौखटे पकाददयु- 
पासन द्वाददयुपवाससिद्धिवोधकवचनाभावेन प्रकते तस्या- 
प्यसंगतत्वात् । नन्वेवं शले तंत्रेणाचष्ठानमिति रेमाद्याघु- 
क्तिर्सगता स्यादिति चेन्न । एकादरीविद्धाया एव दद्याः 
खंडतिधावुपोष्यत्वात्तस्यां दिवा सुहु ्ताचवच्छेदेन श्रवणसत्वे एव 
तैः विष्णुर्खंलङत्वस्वीकारात् । एकेन पुरुपेणेकस्िन. दिने उपवा- 
सद्वयाचुष्ठानासंभवात्सदैवादुष्ठानमित्यमिध्रायकटेमाद्यादयु क्ते 
रमणीयत्वात् , अस्तोत्तरप्रवत्तद्वाद द्या दितीयदिने पवोपोष्यत्वा- 
ततैकादर्युपवासेन द्वादश्युपवासासिद्धेस्तल्लोपापत्तेदुवारत्वात् । 
उपोष्य द्वादरीं पुण्यां विष्णुच्छश्चेण संयुता । एकाद्रदयुद्धवं पुण्यं 

नरः प्राप्नोयसंदायं । इत्यादि वाक्यर्वेपरील्यस्येव प्रतिपादनाच्च । 
नन्वेवं तर्हिं भवतु प्रकृते श्रवणद्धादद्युपवासो द्वितीयदिने तथापि 
यदा शुद्धाधिका दादरी द्वितीयदिने दवोदयकाटे भवणयुता 
तद्विषयमेव वृदहृन्नारदीयसिति वदतो मदनरल्नस्य मते 
माल्स्यादिभिव्रृहन्नारदी यस्य विसेधोद्धाघनं कथमिति चेत् । 
संपूणद्धाददयां दिवामुहतीयवच्छेदेन रवणयोगेपि रुत्छायाः 
गुण्यतमत्वप्रतिपाद् नात् । ततैव कर्मैकाटशाखप्रचत्तेः तद्धिरोधात् 
वृहश्नारदीयस्य तव्ोत्तरविपयत्वासंभवात् । नच बृदन्नार- 
दीयमनुपन्यसतां हेमाद्यादीनाँ तेन सट मात्स्यादीनां 
विसेधस्तदवस्थ इति वाच्यं । उदयव्यापिनीद्यस्य सावैतिकत्वे 
माव्स्यादीनां निर्विषयत्वापत्तेः सामान्यतो नश्चत्रयुता तिथिः 
मदोषव्यापिन्येव भ्राह्येति पूवमुक्तत्वादुदयव्यापिनीव्यनेन 
तस्येवापवादः क्रियते इति रकाद शीविद्धश्रवणडढादद्यास्तदवि- 
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षयत्वेन ` विरोधाभावात् । तसान्मदनरलीयोऽदोतधश्ब्यै 
दिवसपरत्वेनेव नेयः । अन्यथा यद् दिनदये श्रवणद्वादशीयो- 
गस्तदैकाददीयोगस्य भदस्तत्वादिति पूर्वमदनरल्नप्र॑थः विष्णु- 
संखख्योगे एकादद्युपवासः धवणद्वादद्युपवासश्च तंत्रेणेवायु- 
शेय इत्युत्तरप्र॑थश्चासंगतः स्यात् । अत्व यद् विद्धाधिकायां 
दिनद्ययेपि श्रवणयोगस्तद्{ एकाददीयुता माद्या तद् संञरेणोपवा- 
सद्धयं । तत्रैव यदा श्रवणमेकादरीं स्पृ द्वादशीं स्श्शाति तद्ाति- 
प्रारास्त्यमिति मदनरल्लाञयायि काठतत्वचिवेचनं संगच्छते । अ- 
त्व लाघविकषम्मधवाचार्थेदादरीश्रवणस्पृेत्यादिवाक्यानि 
उपवासयोग्यद्वाददयां ्रवणगयोगे व्राश्स्यमाच्रवोधकानि इति प- 
यौखोच्य तान्यज्ुपन्यस्येव द्वादशी पूर्वविद्धा प्रष्येत्युपक्रम्य - नन्वेवं 
सव्येकादश्युपवासो इादद्युपवासश्वेत्युभयमेकस्िन्दिने पाभोति। 
सल्यं विरोधाभावास्सदैवानुष्टानमिति लिद्धांतितं । संग्रहवाक्ये. 
पि- श्रवणेन युता चेत्स्याद्धषदशी सा हि वैष्णवैः।सातैश्योपोपणीया 
स्यात्यजेदेकादरीं तदा । इत्युक्तं तथ न्यूनतारंकोपि निरस्ता । 
अतएव माद्रपदश्ुङ्धद्वादशी शधवणद्वादरी सा ययेकाद्दयामेव 
स्यात्तदा विष्णुदयंलखयोग इति निणपाद्धतग्चं संगच्छते । 

` तसान्मात्स्यादीनां बृदश्नारदीयस्य वा सांकर्यणाप्युपपत्तेदैमाद्या- 
दीनामेकवाक्यत्वा्च । एकाद्शीयुक्ते दिवसे एकमुदहूतीयव- 
च्छेदेन श्चवणयुक्तायाः दादद्या सत्वे प्व विष्णुद्युखल्योग 
इति सिद्धं 1 पतेन मदनरल्ने अहोरात्ररब्दद्शनमाजभवृत्ताः 
यदा निशीथे तदनतर सूर्यादयावधि वा द्विकरामाचरमपि श्रवणं 
मवति तदापि पूर्देवेति प्रतिपादका निणयसिधुस्तिकौस्तु- 
-भभटोजीदीक्षितादिग्रंधाः गो्विदाणवादयश्च बृ्- 
च्ारदीयदेमाद्धाडिविरुडाः । पूर्वोक्तरीत्या श्रवणदाद्- 
रीचतखोपापाद्क श्चेति वोध्यं । 

नन्वेवमपि द्विकखो यदि लभ्येतेति नारद्धीयपुराणमूकक- 
मदनरल्लोक्ताथैस्यैव , कालतत्वविचेचनातिरिक्तसर्थनवीन- 
ग्रेथकारैः स्वीकारात् कथं बतकोपापादकत्वमिति चेन्न । भाजा- 
भरतयक्षेसयुक्ता ष्णा नभसि चाष्टमी । सुह्ृत॑मपि कमभ्येत सोपो- 
प्येति . स्कांदात् सप्तम्यामधैरातरादृर्वं सूर्योदयास्ागेवा्मी- 

ˆ. १ शनुकः" 
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सोदिणीयोगैपि अलुष्ठानापन्चेः . 1 द्ापत्तिनिरासस्तु वस्पमरकरणेः 

द्यः । नारदीयस्य वष्टि का गतिरिति चेन्न । साकट्यवोध- 
हि 

भ 
४८. [५ १ 

कयचनानां व्यवस्थापकस्वे सवैजाव्यवस्थापत्तेः । तच नणायक- 

वाच्यैस्तिथ्यादौ निर्णीते यत्र ूर्वागाचलुष्ठाने पधनेकदे शानु 

छाने च तत्तचविथ्या्यसत्वे कथमचुष्ठानमिति दोकान्युदासा्थैत्व- 

सखव सकटकाकतस्वविद्धिः सिद्धांतितत्वेन तस्य निणौयकल्वासं- 

भवात् तच्छंकाल्युदासा्थमेव तत् । अन्यथा वृष्श्रारद्यधा- 

दिविखेधापचतेरिति दिक् । अस्मिन्विष्णु्खलयोगे एकाद दयुप- 
चासो दवादद्युपवासश्च पूरवाक्तसील्या सदेवाजु्ठयः । यद्। त्वेका- 

दरीश्रवणद्धादद्युपवाखा प्रथक् प्राञचुतः तदा नेरतर्थेणेपवा- 

सद्यं कार्यं । तदुक्तं टेमाद्रौ मविष्योत्तरे-पकादद्यासुपो- 

प्यैव द्वादद्यामप्यु पेषयेत् । नचा विधिलोषः स्यादुभयोदेवते 

दरिः) इति। यस्तूपवासद्वयासमथः संकटिपतैकाद्रीवतस्तस्यैका- 

द्दयायुपवासो इाद्द्यां तु पूजामात्रं 1 तदढुक्त हेमाद्रौ मत्स्य- 
पुराणे-द्याददयां शरङ्कपश्च तु नश्च श्रवण यदि 1 उपोष्येका- 

द्री त्र द्वादश्या पूजयेद्धरिं । इति । हेमाद्रौ यमः- श्रवणेन 
सिता यत्र द्वद रुभ्यते कचित् । उपोष्येकादरी तज 

द्ाद्दयां पूजयेद्धि 1 इति 1 यस्तूपवासद्ययासमथेः असंकदिपते- 

कादस्षीवतश्च स द्वददयामेवोपवसतेत् । तदुक्तं हेमाद्रौ जार- 
दीयपुरणे-उपोष्य दादशीं पुण्यां विष्णुच्छश्चेण संयुतं । णका. 

दश्युद्धवं पुण्यं नरः प्राोर्यसंशयं । वाजपेये यथा योगे कमे- 

हीनोपि दीश्छितः । सर्य फलमवाभ्नोति अस्रातोप्यहुतोपि सन् । 

इति । यद् त शुद्धाधिका विद्धाधिका वा दादरशी पूवैदिने सूयास्त- 
मारभ्य श्रवणयुक्तोत्तरसूर्योदयोत्तस्मपि अह तद्यवच्छेदेन श्रव 
णयुकर्ता भवति तदोत्तरेव ग्राह्या । तथाच बहृन्नारदीये-तिथि- 
नक्षचरसंयोगाकदिता बतकर्मणि । प्रदोषप्यापिनी ग्राह्या त्वन्यथा 
निप्फले भवेत् । इति सामान्येनोक्त्वा श्रवणे विद्येष उक्तः- 
उद्रयव्यशपिनी आद्या श्रवणद्वादशी बते ! इद्यनेन पूवेदिने प्रदो- 
पश्रवणयुक्तासुेशष्यो चरदिने उद्योत्तरकाे श्रवणयुक्तेव प्राद्ये- 
ति मतिपादनातपूवदिने अस्तात्पूर्वश्रवणयोग्ब्धेत्तदा भरवणयोग- 
मातरेणेव छृत्छ्ायाः वुण्यत्वथरतिषादनात् बहुक्मकाल्व्यापित्वेन 
कर्मकालाल्नायप्रहाच सव ब्राहयेति परिदेषणात्पूवोक्तडेमादि- 
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तो युक्ततर पब ! शुद्धाधिकापि दादरी परदिने एवोदयः 
कथ्चणयोगवती पूर्वदिने तुद्धयकालातिर्किकाटे भरवण- 
ती तदौत्तयं ग्राह्या 1 यद् तूभययोदयकालिकश्रवणयोगः- 
¶द््ा पूर्वैव बडुकमेव्यापित्वादिति वोध्यं । यदा द्वाद्द्या 
नास्ति कित्वेकादद्यामेव तदा एकाद द्यामपि शद् चतं 
त्युक्तं । तज्ापि दरमीविद्धायामेवेकाद दयां श्रवणं नोत्त- 
तदा दद्लमीविद्धप्यामपि कायं । तदुक्तं सामान्यप्रकस्णे 
7 दाहतलरिपुशाणे-दशम्यैकादरी यत्च खा नोपोप्या 
णिः । श्रवणेन च शंयुक्ता सा शुमा सवेकामदा । इति । 
रज्ञे इदं वचनं विजयेकाद रीवते वहिषुराणस्थभिन्युक्तायन्त 
पयपुराणे~-गकाद्दयां तु विद्धायां संम भवणे तथा ।सो- 
द्रदशी पुण्या सर्वपापक्षयावहा । इति वचनं तद्धितीयदिने 
स्वे वैष्णवविषये वा बोध्यं । वैप्णवभ्रकरणस्थत्वात् तस्य 
ने भ्रवणयोगाभावे दरमीविद्धापि ग्राह्या । दशम्येका- 
यहिुराणात् तदाप्येकादद्युपवासस्तेबमेवेति काल- 
रेचनं । तत्र भ्रवणद्धाद स्युपवासेनेव दशमीविद्धोपवासे- 
युपवासस्िद्धिवोधकवचनामाघात्कथमितिचिदयं । भ्रवण- 
ग्वासांगपारणं त॒ द्वितीयदिने उभयानुव्त्तो उभयति 
यिनक्चषत्रनियमे तिथिमपि च पारणं । अतोन्यथा पारणा्यां 
वाघरुयात् । इति दैखाद्युदाहतसराधारणस्कदपुराण- 
'प्ययु्रदात् उभयांतासंभवे तिथ्यंते एव ! याः काश्ित्ति- 
ताः पुण्या नक्ष्रसंयुताः । ऋश्चांते पारणं कु्याद्धिना 
देणीं इति हेमाद्रौ स्कदपुराणात् तिथ्यंतासंभवे 
चे भवति । सांयोगिके वते पात्ति यत्नैकोपि विथुज्यते । 
र्णं कुयौदेवं वेदविदो विदुः । तिथिनक्ष्चसंयोगे 
भवेयद्ा } पारणं तु न कर्तव्यं यावन्नेकस्य संक्षयः । 
गद्युदाहतवद्धिषुराण्पत् मारदीयपुराणाचेति । 
चेष्णुश्यंखखयोगे वोपवाकस्तद्ा द्वितीयदिने श्रव्रणां- 

-पि द्वादश्ीमध्य एव पारणं कर्तव्यं 1 एकाद्द्युपवासां- 
- छाददयातेवावदयकत्वात् च्रितययोगनिमित्तोपवासां- 
` दयोरव्चावपि वहिपुरयणनारदी पुराणाभ्यां 
च । अतएव-तिथिनक्चत्रसयोगे उपवासो यद् भवेत् । 
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तावदेव न भोक्तव्यं यावदेकस्य संक्षयः । विरोषेण मंहीपाख 
श्रवणं वर्धते यदि 1 तिथिक्षये न मोक्तव्यं द्ादरीं नैव कंघयेत्। इति 
नि्मयाश्रतोदाद्तनारदीयदितीयवचनं सावका । अच 
श्रवणात् दाद रीन्युनत्वे पूर्ववाक्यात् तिथिश्चये एव भोक्तव्य 
भिति प्रसक्त तिथिश्षये न भोक्तव्यमिद्यनेन निदिध्यते । तिथिश्चये 
न भोक्तव्यभित्युक्तेपि अन्न न भोक्तव्यं किंतु नश्चत्रांत पएयेति 
दकानिरासा्थं द्वादशीं नैव टंघयेदिव्युक्तं । तत्रापि आभाके- 
त्युदाहतवचनात् संगवादुर्यं सप्तममुह्तौदौ संगवाल्ाक् ठती- 
यमुहतं घा पारणं कार्यं ! तिथितत्वे त्विदमेव वचनं मचि- 
ष्योत्तरनाञ्चा लिखित्वा तिथिक्चयेण एकादशीक्चयेण मोक्तव्य 
दाददयां पारयेदिदयथेः । अत्र हेतद्धादशीमिदयादिरिति व्या- 
ख्यातं । अन्यथा तद्वैय्यं स्पष्रमेवेति विभावनीयं । इति पुर- 
चाथैचितामणौं कालवंडे द्वादशीनिणेयः । 

अथ च्रयोदरी निर्णीयते | सा च शुङ्ककृष्णपक्षमेदेन 
व्यवस्थितेव । त्र शुद्कजयोदशी पूर्वविद्धा म्ाह्या । जयोदशी तु 
कतैव्या द्वादशीसदहिता सुने । भूतधिद्धा न कर्तव्या दरीः पणौ 
कदाचन । बजयित्वा सुनिशरेष्ठ सावि्रीवतमुत्तमम् । इति हे- 
माद्रौ ब्रह्मवेयतौत् । प्वमेकादशी चाद्या द्वादश्या त 
चयोदरी । इति हेमाद्रौ पाद्यात् । व्वा । एकादश्षी चयो- 
दरी च द्वादशीयुता श्राह्चेलय्थैः । चयोदरी तु कर्तव्या भवेदा 
चापराह्विकी । इति देमगद्रौ स्कांदाच । अव्र प्रतिपद् इवा- 
परा्णसंवंधोपेक्षित इति माध्वेनाप्यपराङ्घसंवंधस्यानावश्यक- 
त्ववचनात् । अतएवापराह्िकी पूवेविद्धेत्यथ॑ इति टेमाद्भि- 
सदनरली । युक्तं चेतत् । द्वितीया चिमुहर्ता चेस्प्रतिपयापस- 
हिकी। इयादौ तथा निर्णीतत्वात् । यचप्येषु वाक्येषु शु्कपक्षो- ` 
पादानं नास्ति तथापि-षथ्यष्टमी त्वमावास्या कृष्णपक्षे चयोदरी । 
यताः परयुताः पूज्याः पसः पूर्वैयुतास्तथा । इति विरोपरूपनिभ- 
सवाक्येन कृष्णत्रयोद्दया्वुदैशीयुताया एव बिधानात्सामान्य- 
रूपाणां तेपां शुङ्कत्रयोदशीविषयत्वमेव परिशिष्यते । षठयषटमी 
तथा देः कृप्णपक्चे जयोदत्ती । एताः परयुता पूज्याः पसः 
पू्ैयुताः खुभाः। दइव्यमाप्रकरणे हेमाद्रौ पाद्माच्च छृष्णापि 

~ १ माधवेनेक्तं ततर प्रतिपद्.शवेलनेन तखानवस्यक्चनमि ---- इवेलनेन तस्यानंवस्यकल्लममि सूचितम् । . ` 
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्टूकेव । पकादश्ी चृरीया च षष्ठी चैव 
{ पदव्या सदि ज स्यात्परेऽहनि । इति 
पथासेष्यु्तरेव । पकादद्यष्टली चष्ठी 
भयोदेशी अमावास्फा उपोप्यःः स्युः 

9. 
(42 ट्ू ! जत्र इृष्णपन्च- 

र ̂) 
् ® क श दार ैखयिम साकिकीघते युर्ध- 

व न 5 अयेद्षथः उपवासेपि पूर्यविद्धायाः 
अदोदृदरिलिपथ कमेवेति परिद्तिस्यले । घ 

द्वा्दगच्योदश्याः शुद्धव्वात्तढुप- 

अथोदशी । चलद चोपप इयुः पूर्वोत्तरे तिथी । इति बद्ध- वसिष्टेपि विष्णुधर्मोस्तर्विसेधाद्रह्यरै वर्तक वाक्यत्वाच्च 
शु्धेचयोदश्षीविपयमेवेति । एतेन सदमरले साटतत्वयिषे- द्य दिसेध रि य = ् च्छनादौ च एतद्धिसेधपरिदाययै विगश्रवचने पुनरपि भासरो- 
यणं हतं लहर दरलजेदःवसेपिवधिति दोभ्यम् । 

५ न परि शः) श्च 
अनगक्यरद द्मा पूलव्यसक | सदह हद (नश ४ इसन 

एमी दृहस्पा साधि्ी यट्य्टकी । उ्जनग्योद्शी स्सा उपोध्याः 
पूखथुताः । शसि । सागरीदुद्धचयोश्रसी जनंगचयोदे्ती । दच 
सष यसनैव खिद्धव्याद्विदं विशेपवसनमिति योध्यं । सध्ये 
प्येदत्छमालार्थकं ददययवाक्षयसुपन्धस्यैवमेव सिद्धांतिकवान् । 
ध्वंसं शुद्ध्योद ही पूर्चविद्धा इष्णत्रयोद्शी परविद्धेति सामा- 
न्यतो निण्यः सिद्धः । इदानीमिदं विचार्थते-पक्षेद्धये अयो- 
दद्यां निराहारो भवेदिवा । घरीत्रयादस्तमयाप्पूवं लानं समाच- 
रेत् । शुङ्कांवरधसे भूत्वा वाग्यतो निथमान्वितः । कतसंध्याजप- 
विधिः शिवपूजां समारमेत् । इ्युपकम्य पूजाविधिममिधाय-- 
एवमासधयेदैवं प्रदो पे गिरिजापति । जाद्यणान्भोजयेत्पश्चादक्षि- 
णामि पूजयेत् । सर्वैपापक्षयकसे सवदारिव्यनाशिनी । रिव- 
घूजेयमाख्याता सर्वौभीष्टफलद्ा । वडुना्र किमुक्तेन छोकार्धैन 
जअवीम्यदं । ब्रह्महत्याशतं वापि रिवपूजा विनाशयेत् । मया 
कथितमेतप्ते प्रदोषे रिवपूजनं ! रहस्यं सवैजंतनामन्न ना- 
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स्येव संचयः । इत्यंतेन पक्षक्वयसाधारण्येन चयोद्दयां दिना- 
वच्छेदेनाहासमावविरिकदटैकं प्रदोषे शिवपूजाप्रधानकं प्रदोष 
व्रतं ब्रह्मोष्तर खंडे विदितं । पवं-यदा अयोदृरी शङ्का म॑द- 
वरिण संयुता । आरब्धव्यं चतं तच्च संतानफख्सिद्धये । द्या 
पक्रश्य -- ततस्तु रोहिते भान्ते खातः घुनियतो वती । पूजा- 
स्थानं ततौ गत्वा पदोपरे शिषमचयेत् । इयादिना परूजायमि- 
धाय-निवे्य कर्मजातं तु दयाद्िताचुखारतः । दक्षिणं चाह्य- 
णेभ्यश्च ततो मौनं विसर्जयेत् 1 दत्याचंतेन समंदवारादियुक्त- 
ध्रयोददयां प्रदोषे शिवपूजाप्रधानं रनिप्रदोादिवतं स्कद- 
पुराणे ञे तद्ंग्योदरीनिर्णयः किं भातिख्िकथयोदशी- 
घचनेनोत “निराह्यसे भवेद्दिवेशव्युक्त्या पूजोत्तरं साच्ो रागप्राप्त 
मोजनपरिरोचणादिवामोजनामावविशिष्ररात्रिमोजनस्यैव नक्त. 
त्वान्नक्ततिथिनिणौयकवचनेर्निणयः, अथवा हेमाद्रयादिभिर्वि- 
शोष्यानसिधानात्तत्संमतसाधार्णकर्मकाठरासख्येणेवेव्यत्र कथं 
निर्णय इति विचार्यते । त्च तावत्प्रातिस्विकवाक्येनेव निर्णयो 
युक्तस्तस्य शीघ्रोपस्यितिकत्वात् । न प्राचीनसंमतकमैकाटशासरा- 
दिना। तस्य विङंगोपध्ितिकत्वात्। अतएव समयमयूखे दिन- 
दये भ्रदोषव्यापित्वे अव्यापिव्वे चा पृर्बा-अयोदरी तु कर्तव्या 
द्ादश्चीसदिता सुने । इति सुमंतुबचनादिति सिद्धांतितम् । नच 
हे माद्यादिभिस्ुपन्यासादस्य सोमंतवस्वे कि मानमिति 
वाच्यं । तथाप्येतत्समानाथैकब्रह्यवेवर्वस्य हेमाद्रिणोदाहतत्वात्। 
तस्सादिनदये प्रदोषव्याक्षाघव्याप्तावपि पूर्वेल्येव निर्णय इति 
चेन्न । षण्यष्टमीति निगमपद्यपुराणवाक्यास्यां रृष्णत्रयोद्द्याः 
परविद्धाया एव विशेषतो विधानात्. तद्धिसेधपरिदासथं घद्यतै- 
वतस्य शुङ्खामाजविषयत्वात्। तेन पश्चद्थेऽचुष्ठीयमानप्रदोषवते 
तिथिनिणैयस्यालंतासंभावितत्वात्। नच दुङ्कपक्च एवेदं निणौयकं 
छृष्णपक्षे वाक्यातरेणोत्तरविद्धापरसक्तो अस्तोत्तरमयुष्ीथमानवते 
तश्या अयोग्यत्वादनेनेव तत्रापि निणंय इत्याशय इति शांक्यं । 
प्ररोपद्धये सत्वे असत्वेऽपि च र्कांद्ाचेकवाक्यतया पूर्वविद्धा- 
विधायकस्य तस्यास्तोत्तरमनुष्ठीयमाने चते शुद्खाविषयत्वरस्या- 
प्यसंभवात् 1 अपिच यदा स्यात्तिथ्योखमयोः भ्रदोषव्यापिनी- 

१ वद्येवासंभवात्. 



बता । कमणा यस्य यः कादस्ततकडव्यापना प्ताथः ! यो यस्य 
विहितः काटः क्मणस्तदुपकमे । विद्यमानो भवेदंगं नोच्छिते- 
पक्रमेण तु । इत्यादिवचनैश्तरपरदोपगताया ए्वांगत्वयोधना- 
त्काररूपांगस्यायुपदेयत्वात् । पूरवप्रदोपे विद्यमानाया अपि- 
विधिः पूज्यतिथौ तत्र निपेधः काटमाचचकः । इत्यनेन ति- 
ध्यंतरवच्निपेधाविशिपात् = तत्राुष्ठानापूबोत्पत्तो बमाणामा- 
वाच्च । अतएव ब्रदयोबद्वयव्याप्तौ पूवैति तु अद्यं ताखंगतं । अत- 
थात्ये परय स्यादस्तादर्वाम्यतो हि सा । इति ज्ाकवाद्धिविये- 
धात् । नक्तप्रकस्मे दिनद्वये प्रदोषव्याह्ावव्याक्तयपि परै 
वेति हेभाद्रथादिक्षकरुविसोेधाच्च । अपिच पूर्वदिने एव प्रदो 
षव्यात्तावपि पू्वैविधायकस्य तस्य निणौयकत्वासंभवादिति । 
यदपि इदं दूषणं ज्ञात्वा काटतत्वबिवेचनाडसररण मयूखा- 
लुयायिकदिषवं पाठांतरं तत्तन्निरासेनैव निरसिष्यत इति दिक् ॥ 

नन्वेवमप्ययुक्तव्वादसभवाच्च मास्तु द्रद्यदेवतादिना नि- 
णयः परंतु सकलावु्ेयसकठतिध्यादि साधार्णकमैकाड्लाखा- 
पेक्षया- प्रदोषव्यापिनी च्राह्या सद्ा नक्तवते तिथिः । इव्यादि- 
भिवरैतविदपं पुरस्छृत्य॒तिथिविभायकैरेव निर्णयो युक्तः 
प्रदोषव्रतस्याप्याथिकनक्तत्वात् । नतु कमेकाटशास्चेण । तस्या- 
व्य॑तस्राधरारणस्वात् । अतएव स्वरसात् निणेयासतमदमर- 

[स्यां क्मकाटराख्रदेव निणेय इत्यभिप्रायेण नक्तकारवा- 
क्यमजुपन्यस्योदाहते स्कदपुराणोक्तखनिप्रदोपादिवते काल- 
तत्वविवेचनादौ नक्तकार्वाक्येरेव तत्न निणैयः पुरस्छृतः 

तथाहि जथ च्रयोददइयां कथ्िद्धिोषः । शनिवारादि- 
युक्तच्रयोद्सीषु करचैव्यं तत्पदोपसमये शिवपूजानक्तमोजनात्मकं 
श्रदोषबतं । तज प्रदोप्रव्यापिन् अयोदरी ग्राह्या । तस्य प्रदोषका- 
छत्वं-ततस्तु रोष्टिते भानौ खात्वा सनियमो चती । पूजास्थानं 
ततो गत्वा प्रदोपै शिवमर्ययेत् । इति तद्िधाघुक् । नक्तमोज- 
नस्य परदोषकारत्वं नक्तनिर्णये वक्ष्यते 1 दिनद्वये प्रदोषव्याक्षे 
खाभ्येन तदेकदेशस्पर वोत्तर, संकटपमारभ्य सत्वात् । वेषम्ये- 
णेकदेशस्परौ आधिक्यवती पूवौपि ग्राह्या ! यदि देवपूजाभोज- 



२२६ पु 1५1१५111 

ठेव कर्तव्यत्थादिति 
("३ ट रः = ५. ("३ कः (५8 

म यैपरस्येण खा तकैकेश- 
सिसथिक्तत्थादिदि सफथणस्ण्- 

धदयददी पूयी धाद्येलि सिध्यसि छ । 
मरेनैव दिखे युक्ते मु दथेकारला- 
पाटुभेष्धोऽपुक प्येति चन्न । भदो 

धिदिष्धयकवावयेसय नि- "1 एव्रतत्वसंभयं ए उदम 

कयस्य स्ववसं व्यश्य साधितं | यथः-एकमभक्तेन नक्तेन 
(न = ग (2 पथं 

व्थश्रखातुरः क्षिपेत् । दत्यादिवादयेः दखनिय्फरष्य हियाय- 

सिं विधोभिसश्चिभोउननि पड स फ्न्दरुडेः धलिणाद्यात् 
[क 

तादरासधिभोजनयेव सक्ता ्रदोपवतं दु-ुवङध्याजपयिधिपराद- 
पू समारभेत् । एवमासथ्येदेवं परदोषे गिरिखापरति । दलाहिषा- 
क्येर्दिवावचिछन्नभोजनामावयत्कठकपरदयोपसरटिकदियपूजने एवं 
निरूढिवोधनेन प्रदोपे शिवपूजारूपमेवेति अ्लयदवंछष्टष्येयासखं 
नक्तत्वासंभवात् । नास्य पूजारूपल्येपि अयंच अदुदतया्थत 
निर्णयः प्रदोपस्ताध्ये पूजादिस्पेयि द्रष्टव्यो न्पायाविदोपा- 
दिति नक्तपकरणे च्वखष्स्यलियेष्यन्ने उक्त्य दोप दति 
वाच्यं । प्दोषव्यापित्पै च स्यपदियय्तं विर्धप्यते । इत्यादि 
दिषाद्ूमपडुछाजापचेः । नश्च प्रदोषष्टये जसोद्रद्वभावे पूजादिः 
छन्धा दितेः सोजर्नं श्व्यैलिति साखसस्वधिवेष्ये सिति 
न्दाङिएपक्िरिति साध्यः । अयद्लःद्लुसेपेत दषधायकयटयद 

ुगधिसेधे ध्र हिव्दादिन्धशविसेधेनायुषस्वे यन- 
गार्भिकमोजनक्नादावुयेधेत्न प्रध्ादण्छालयाधे इयस्य 
चिनत्वाद् । नच भौ गव्ये-धद्तेपे शिवयभ्य्यं नं 
भश्यदमे संकर । इति स्वद् विसे् इवि यंयं । अयानिदतते 
ञ्यट् नद्यादन्ितमिदयस्य यततित्तपियेधपरत्छवच् दिवामोजन- 
न ट निपेश्रर्त्वेन रात्रिमोजनयरस्छःलंसवाद् । अपिकैवं भौजनानु- 
च [क्व रोधेन दिवाघ्रूजने ङतेपि-पष्ठये अयोद्श्यां निसहासे भयै- 

१ श्रदोपे शिवमर्चयेत्". 
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दिवा । तसंध्याज्ञपविधिः दिवपूजां समारभेत् । इति प्रधान- 
विधिवाधे ववभंग एव स्यादिति 1 पतेन नचात्र सुख्यकलठेऽनु- 
छनं क्षिदु मोम पवेति ध्रध्यैऽपि क्रिमाखयक इति चितनीयमिति 
दिक् । तस्ा्नक्तकारुविधायकवाक्येनिणेयस्याप्ययुक्तत्वद्ेवा- 
द्यादिसकखनिवंधाभिम्रेत--कर्मणो यस्थ यः काटस्तत्काटव्या- 
पिमी तिथिः । इव्यादिष्दन्नाङ्श्ाद्ेगेव परवोपव्रते चथोद्द्ी 
नि्भेतव्येति । 

नु कर्मकाछव्यासिदखेखापि निर्णयः कदुलशक्यः । पम 
काठपरिागलिष्धया्थीनत्याद्चस्य । अशते तधिष्ययासंमवाद् । 
तथापि धदोपे शिधयययेदित्ति विधेः विधयमरदोपपरिमानवोध- 
दावाकयांवस्सवेश्चव्धद् छि कदिस्याक्क्षाय- अस्तमान समा- 
रभ्य स्वाधीः सत च नर्ड़काः । प्रदोष इति विख्यातस्त्व्धया- 
ममतः श्छणु । इति नैमित्तिकदेवपूजाकाटभ्रकस्णे देद्य 
द्हतविद्णुधरेदरस्य- शिग्र प्रदोधः स्याद्धानावस्तंगते 
खत्ति ग्धः दु चत्र छक इति देयद्छख निश्चयः । इति है वा- 
द्िाधधादुष्छदवस्य, यजनं प्रतिनाम ठु उतम स्विति 
कीर्तितं । उद्ये चेद अध्यधि दये त्यथयाभकं 1 इति दश्वा 
विदुष <, प्रक्षेषो सबद्दघ्ुलत्रितति कोशस्य, परदोषे 
स्तघयादूधयी घटिकातच्रयद्ु्यति । इति दयाद्विभप्थदोदष्टतष्यः 
दप ऽस्वमयषदूव्यं चदियदयलुच्यते इति तियतत्वष्युदा- 

हतयास्यस्य चः युगषद्ुदस्ितित्यात् परस्पसविरूद्धा्थकत्वेन 
सर्वेषां द्ततेरक्त॑मवात् एकयैव अघ्त्तौ नियाभकाभावेन परि- 
माणविश्ेपक्नानास्तंमयादितिचेन्न । भाकरणिकनेमित्तिकपूजांग- 
प्रदोपविधायकवाक्याकांक्लापूरणेन । विष्णुधसन्तरस्य नेय- 
काव्यात् , नक्तं तु वत्र कुर्वीतेत्युच्वसधविहितनक्छागप्रदोपे परि- 
माणवोधनेन बिमुहुतैमिदयस्य मेराका्यान्ना् भचृत्तिः । कितु 
अमारभ्याधीतं यजनं भरदीति विद्छुधोष्ठरं । चियामां 
रजनीं प्रहत्य कवषं । नाडीनां वडुभे संध्ये दिनस्या- 
छ्यतसंक्ञिते ! इति प्र द्धशैदर्वन एकाद्रीप्रकरणोक्रीत्या राज्यं 
तथामाधैसय दिनादित्यधतिपादनात् परत्यूपोहसु लमिति कोरोनापि 
याम्रा्धैमेव प्रतिपाद्यत इति सिद्धांतः । एवं रत्रेया्यया- 
माधरमेव रजनीसुखमिवद्यमिध्रायकः । ब्रहोषो गनि - 
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चैवमपि धरिकात्रय-घरिकाद्वयवोधकवाक्ययोरप्यनारमभ्याधी- 

तत्वाधिशेषादिनिगमनाविर्दस्तद्वस्थ वेति वाच्यं । एतयोः 

प्रदोषपरिमाणवोधकत्वस्वीकारे विष्णुधर््ोतरस्य कोशस्य च 

वैय््यीपत्तेः । परस्परविरुद्धाथंत्येन तथत्वासंभवाचच । नवु 
तस्येव प्रघत्तो एतदैयथ्यभिति शक्यं । अ्धयामांतगैतथरिकान्नय- 
धरिकाद्कयस्य प्रदास्ततमत्वबोधकत्वेन तयोः सार्थकत्वात् । अत- 
एव अवांतरावधिवचनस्य मदावधिवचनभ॑मितपू्वहकदेशनिव- 
कत्वेन वा स्वाभिधेयस्यातिप्राशस्त्यप्रतिपादनपरत्वेन वा अर्थै- 
वस्वं वक्तव्यं । त्ाद्यपक्षे मदहावधिवचनानामानर्थक्यवाधौ स्या- 
ताम् । अतोऽवांतराबधिवचनं प्रशस्ततस्त्वा्थमिति निश्चीयते इति 
हे धाद्विसिद्धांतः संगच्छते । रात्निमोजनेऽपि घटिकाञ्चयसुत्तम 
कालः धरिकापंचंकं मध्यमः इति नक्तप्रकस्णे धय | 
तस्सा्यामाधपरिमित ण्व प्रदोषक्रार इति कमेकाटव्या्ति- 
श्ाखेणेव अयोदशी निर्णेतव्येति सिद्धं । तेनैकसिश्ेव दिने 
साकव्येनेकदेरोन वा प्रदोषव्यापिनी तद् संदेह एव नास्ति 1 
यदा दिनद्वयेपि प्रदोषव्यापिनी सस्येनेकदेशव्यापिनी वा तदो. 
तरेव । संकलट्पदिनावच्छिन्नोपव।सपूजाकाखेषु विद्यमानत्वेना- 
तिग्रशस्तत्वात् 1 यदा तु पूर्वप्रदोषेऽधिकव्याधिर्धितीये स्वल्पा 
तदाप्युत्तरेव 1 दवारा बतं यच्च रकमेकतिथो स्तं । तस्या- 
खुभययोगिन्यामाचरेततद्रतं चती । इति स्कांदात्-यो यस्य 
विदितः काटः कर्मेणस्तदुपक्रभे । विद्यमानो भवेग नोच्दि- 
तोपक्रमेण तु । इति बौघायनोकतः । यदैकसिन्दिने कर्मोपक- 
मकारुव्यापिनी तिथिः अपरङ्सिन्दिने कर्मसमासिकारसंवंधिनी 
तद्धिपयमेव बीधायनादिवचनमिति हेभाद्विथ्ुकश्च । अत्व 
असोारनक्तषु साम्येन वेषम्येण वा दिनद्वये प्रदोषेकदेरान्याक्तौ 
पररेधयुरेव नक्तं कार्यमिति नक्तप्रकरणे माधवः । यदा नक्तवत- 
प्तथिः पूवदिनेधिक प्रदो पं स्पृशति परदिने स्वल्पं तद्ाप्यु- 
तरेव । नक्तश्य दिवारात्िवतत्वेन दिवारातिस्प्रद्येव तिथौ षि 
धेयत्वादिति निणयारतश्च संगच्छते । नच पूर्वीस्ताप्पूर्ं 
भवृत्ते तारी दिवारा्राधिव्यस्यालुम्रहात् संपूर्णप्रदोषनव्याप्तेख 

१ श्रविपादित, २ घरिकाषटु", 



त्रयोदश्ीनिणैयः | २२९ 

पूर्वां कुतो नेति शंस्यं । दिवाराजाविद्यस्य चिसंध्यव्यापिनी 
यत्रेखकवाक्यतया उत्तरयेव अङ्त्तौ चू्ैन्र तत्पवरत्तेरसंभवात् 
विधेयसमथकाः मध्याज्ञादिशब्द्ा मध्याह्लायेकदेशेऽपि सख्या ति 
हेमान्यादिभिः सिद्धांतितत्वात् । प्रदोषैकदेये पूजतेपि-पदोपे 
पूजनाच्निराहारो मवेदिवेव्यादि विदितवतस्य उद्यादिश्रदोषांत- 
काटसाभ्यत्वात्लकद्पदिनोपवासाद्यं गकपादोषिकपूजनस्य दधिती- 
यदिने विदहितकारलाभेन तनैव कमैकाखशाखमरवृत्तेः पूर्वच संक- 
व्पादौ चयोददयभावेन संपूर्गपरदोपव्याततेरयोजकत्वात् । सके 
विदितजलपारणसय संकदटामावेनाग्रन्रतेः । पएकादसीवतासमापौ 
तत्र प्रदोपव्रतस्य-नैव ुयीट्रतांतरमिति निवेधाशेति दिक् । 

अदोपद्धयाखत्वेप्यु तरेव । पूज्ञाकाटे सत्वेपि अंगभूतखंकरप- 
दिनावच्छिन्चोपवासकाखे सत्वात् । स्द्रवतेषु सर्वेषु करसैव्या 
संमुखी तिथिः । इति वचनाच । अच्च कि अयोद्द्यनुरोभेन 
दिने एव पूजनं उत चयोदद्युपटक्षितप्रदोषे एव । तजान्यतरत्या- 
गावद्यकत्ये नक्तवतें कुसत्वात्प्रदोपानादरेण दिने एव चयोद्दयां 
पूजनं । अतव नात्रेकभक्तयन्मुख्यकाले.ऽजुष्टानं कितु गोणे पमे 
ति कालतत्ययियेचनं संगच्छत इति चेन्न । पक्षद्वये घयो- 
द्दयां निसादाये मवेदिवा। इति यधानविधिविसेधस्यानुपदमेयो- 
त्वात् । अपिच-केलासदौरभयने चिजगजनिश्रीं गौं निवेद्य 
कनकाचितपीटमध्ये । चलं विधातुमभिवांछति शूलपाणौ देवाः 
भरदोषसमयेऽखुमजति सवे 1 वाग्देवी ध्रतव्छकी दातमखो वेणुं 
कणन्पद्मजस्तारोन्निद्र करी रमा मगवती गेयप्रयोगान्विता । विष्णुः 
सांद्रखदंगटंबनपडुर्दैवाः समंतास्सिताः सेवते तमजु भ्रदोषस- 
मये देवं शडानीपतिं । गंध्ैयक्चषपतगोरगसिद्धसाध्यविद्याधरा- 
मरवराप्सरसां गणाश्च । येऽन्ये च्िलोकनिखयाः सहभूतचग 
भरा प्रदोषसमये हरपा््वसंस्थाः । अतः भ्रदोपरे हिव एक पव 
पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्यजाद्याः ! तसिन्मदेरो विधिनेज्यमाने 
खव पसीदंति छुराधिनाथाः । इति अरदोषकाठं स्वय तखि- 
न्पूजामभिधाय तस्याः-ब्रह्मदत्यारातं चापि शिवपूजा विनाशयेत् । 
इति फलसुक्त्वा-मथा कथितमेतत्ते प्रदोषे शिवपूजनं । इ्युप- 
[= १ 1" "  , 
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कास्यतिधिविरोपपूजाप्रकरणे हेमाद्रौ कूभवुसणं-जयोः 

दद्यां तथा रात्रौ सोपहार्खिलोचनं । दष्ेशं प्रथमे यामे स्तवं 
पपेः प्रमुच्यते । इति । निणयाखनमदनरक्षयोः स्काद- 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्ागरस॑तानि यानि च । अंडमाश्िलय 
विषति प्रदोषे गोच्पस्य च । स्थष्तु छुपणो तस्य गस्य 

ोक्य च । पुच्छं च कद् चैव सथैपपिः धश्ुच्यते 1 इत्या- 
दिसर्वसंमधाद्वा्रावेष प्रूजोचिवा । एवंलति वचर दिवाछतास्परूज- 
एसखदोषकूतयूजनफङं मवसीखत्र न॒ च्तिचिन्मान, प्रत्थुल-- 

ये नार्चयंति निरस्थि महिते ष्टवे येऽभ्यचितं शिवपदं धणति 
खन्धे । ये तत्कथां श्रुतिषुैन पिवति मूढास्ते जन्मजन्मसु भर्वति 
नरा दरिद्राः । इत्यनिषए्ठावत्तिश्च । तस्माच्रयोदश्यं सद्यामसस्यां 
वा पूजनं सायंसभ्योकत्तरमेव । नच वन्न अयोदु्यभावात्केकच्छ- 
प्रदोषे कतात्पूजनात्कथं विशिष्टफषछमिति शयं । अंगस्बूते- 
संक्षट्पोपवालयोः अयोदरीसंव॑घद्य स्पष्त्वाद् । पूजाकण्डे 
्योदिःश्ाख्नप्रसिद्धञ्योदद्यसस्वेपि साकदयवययनापारिक्तायः 
सत्वातादशस्थे तार्या एव वैशिटयसेपाद्कत्वशास्वा- 
चगतत्वात् । अतप्वापराह्गदयास्प तत्तिथ्युवरुक्षिवपूवौपपल्ल 
एव पार्वणश्राद्धानुष्टानमिति देः स्व{दिधिः सिद्धविदं । च- 
त्लिद्धं प्रदोषे एव पूजनं ज दिषेति । दस्मादुमयथष्लोपस्याष्ती 
अव्याततै साभ्येनैकदेराव्याप्तौ पू्प्रदोदे अधिकब्यात्तौ उच्तर 
घदोप न्यूनव्यप्तषवपि उत्तरदिने एव पदोपव्वायुष्टानं स्वश्वा 
परदिने श्रदोपव्यघ्यमावे पूवैघेवेति किद्धमिति विमावनीय- 
मिति दिक् । 

अव्र त्रिखोचनयात्रोचठा शदीतत्थतका शिशा 
सकद श्चयां पदक्चिणीह्ल्य यत्रं खथ्रवाप्यते ¦ द्मे तत्प्दं 

यां रश्रा देवं चिटोचनं । यः प्रदौषे घयोद्दय शनिवासर- 
संयुजि । संस्मास्यति नसे धीसन्कायकुडे चवदास्पदे । त्वस्स्थापि्तं 

कामेरा लिगं द्रश्यति मानवः । सं वे फासषवात्पापा्यामीं 
नदति यातनां । इति । 

कष्णादियवद्चप्ण्रयोदश्यां राततारकानक्षत्रं चेत्सा वारण्डि- 
त्युच्यते । रानिकारयोगे महावाख्णी श्युभयोगस्यापि योगे यहा 

[य त 9 
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स्कद-कार्णेऽः लसायुच्छ सौ इप्णवयोद्ृ्ी । गंगायां यदि 
खभ्येत सू्हद्पतैः खमा । कविवारलमायुक्ता स्वा महावादखणी 
स्कु । गंगायाः यटि खस्येत कोटिखु्ैषैः सथा । छ्ुभयोगस- 
शशका रम्यै शवनिष्ा यदि । वष्टासदेषि लिख्याता भिकोटि- 
छुःटघेदखधरेद् । इवि । 

पूर्णिमांतसास्धाधित्रये निज त्कुदाहव्यदृपुशणे 
~-का्विक्तस्यद्तिय † धिरहसु 

त॑ । चञ्च 
£ 1 अयोददयां 

मधिपलमधात्लूयेडः श्दरियतिद्वि । यस्तु दथोष्कयं दतिया 

द्शस्यां चैल दवैशः । शूद्रविरुक्षनरियाः चवानमाचरेयुः कथं 
यम । खाने दुर्धति य नार्य॑श्धंद्े रवभिपम्गते । सक्षजन्म भये- 
युता दगा विवः शुचं । इति इन्दा इच्छज्यादुक्तः 
स्लादथिये्ः स याषटष्ठिछकद्यातपरः । तथाच छेश्राह्रम स्खत्य- 
सरे -खोत्पस सिके यद्य छायः खाष्टच्छिकं नरैः । तश्चिषिरद्ध 
दशम्यादौ निखतैविरिक वटु । सेल्वद्ौ यणैडाषाद्छी-क्रि- 
यते घा यका यश राद्खयत्रण्या धिका । पाटनं 
ध्य सारच्छिक यु यल् । वद्ध दुः खद्दीसायां चतुदेदयां तथ 

दिशि ! छ्य भ्ियन्पिखछस्दखस्पाभत्वि पैडिसः । इलि । एव 
खद्यन्यथावि यः यथ साटनिषेधः सोपि याष्टचिहकिकश्चानपर 
ण्ट । सेवि सचौ सछागनिपेधः सोपि गंगदिस्कि-दिषार्रौ 
नपर संध्यायां गयायां ख प्रखंग्दः । खरात्वाश्वग्रेधजं पुण्यं गृहे 
युद्धतदञ्लखः । दष्ति अल {<द्ुरष््यद्तू । यग्म 

विः-भूयिष्ठुद्धतं वापि सीवसुप्णसथापि का 1 मानं पयः 
शुरात्दाद्ु पस्रामस्णांतिचस् । इति ॥ दति पुरप्ायैन्वितःसणो 
काटसंडे शथरदद्फीतिणेसः । 

अश चदन लिर्वयसे- दन्त श्ुधवतदरी पू्णिमायुता 
ग्राद्या । चतुद्््या च पूर्णिमेवि युग्मवाक्यात् । हशद्र 
-मविष्यप्रयणेपि-पवमेकाद्दी काय इ्ाददया तु जयोदरी। 
सद्ा काया अयोद्दया नतु युक्ता चतुर्दशी । पोणैमालीयुता सा 

१ कोरटिपूयय्रहेः समाः, २ गगंगायांच. 
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चवुर्ददया च पूर्णिमा । इति । हेमाद्रौ चड्मपुराणे-एकादश्य- 
टमी पष्ठी श्यञ्खपक्षे चतुच्छ्छी । एवाः पस्युताः कायौः पराः पूर्वेण 

युताः । माधे वपास्लः- छदा चदुर्दशी भ्राह्या परविद्धा 
सद्ा तरते । इति । देस्पाद्रा नारदीयपुराणे-दतीयेकादशी षष्ठी 
श्प चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न कर्तव्या कर्वव्या परसं- 
युता । इति । हैवाद्रा चाराहपुराण-णकषददद्यषटमी पष्ठी 
शरुङ्धा चेव चतुरी 1 आ्राह्या परेण संयुक्ता नतु पूर्वेण संयुलः 
दति । हेमा द्रावषमीपरकरणे निगमः-छु्धपक्षेऽ्रमी चेव शुङ्क- 
पष चवुर्दशी । पूथैविद्धा ज कैव्या करैव्या परसंधुता । उपवा- 
सादिकार्येषु दयेव धर्मैः सनातनः । इति । रष्णचतुर्द॑दी तु उप- 
वासमिन्नवतेषु पूर्वैविद्धा ब्राद्या । तदाद देमाद्रावापस्ववः 
छृष्णपक्षेऽप्रमी चैव कृष्णपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धैव कर्त 
परविद्धा न कश्यचित् । इति । उपवासे तु परा ¦ एकाद्द्यणएमी 
षष्ठ उसे पक्षे चतुर्दशी । अमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः 
परान्विताः । इति हेमाद्रौ पद्यपुराणनरुद्धबसिष्टवचनात् । 
अष्टभ्येकादशी पछी ईष्णपक्चे चतुदंशी । अमावास्या तृतीया 
च करैव्याः परसंयुताः । इति । हेमाद्रौ नारद्ीयप्ुराण-च- 
ठर्द॑शी दशैयुक्ता पौणैमास्या युता विमो 1 इति ब्रह्मवेवते च 
आपस्तंवाविसेघाय पद्पुराणेकवाक्यतया चोपवासविषय- 
मेव । कृष्णपक्षेऽ्टमी चेव इष्णपक्चे चतुदंरी । पूवेविद्धैव 
कर्तव्या परविद्धा न कस्यचित् } उपवासादिकार्येषु ह्येष धर्मं 
सनातनः । इतिहृाद्रावष्रमीध्रकरणस्थनि गमवचनं तु उप- 
वासविष्ये पद्यघरुराणादिवाक्याविरोध्राय-एकादद्यष्टमी पष्ठी 
अमावास्या चतुर्दशी । ठतीया पूरधैविद्धा च ता उपोप्याः 
परेऽहनि । इति उपवासथरकरणे देमाद्रयदाहतनिगमन्र्छपुः 
राणवाक्याविसेधाय च-रुद्रवतेषु सवेषु कर्तव्या संमुखी 
तिथिः । अन्येषु बतकद्पेष्ु यथोदिष्ामुपावसेत् । इति ब्रह्मवैव- 
तंवाक्यैकवाक्यतया च रुद्रबतविषयमेव 1 अतएव इद् वचनं 
सुद्रवतविपयं सद्र्तेष्विति वचनादिति अण्रमीनिर्णयस्थदे- 
माद्रः संगच्छते । शङ्कापि पूर्वदिनापराक्व्यापिनी चेत्तर्दिं 
रुद्रनतेषु पूर्वैव । चतुर्दशी तु कर्वव्या अयोद्दया युता विभो । 
मम मक्तेमहावाद्यो भवेया चापसदहिकी । दरोविद्धा न कतैव्या 
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यकाविद्धा कद्ाचन।इवि स्कंदवुराणात्। यदा श्ुङ्ककृष्णचदुदैर्यौ 
पूर्वदिनापसाहं व्या्रुतस्तद्ा अयोद्शीयुते एव श्राह इति हे- 
मानयुक्तेरपि यामेव तात्पयं | अन्यथापराहव्यापित्वामा- 
वेपि पू्विद्धात्वमात्रेण कष्णचतुर्ददयाः दिववते पूवैविद्धाया 
पच ब्राह्यत्वधतिषादकपूवौक्तदेशद्विसिद्धांतविसेधापत्तेः । अ- 
तषवापस्ञव्यापित्वे तु शुञयठदैश्यपि पूयविद्धा घ्राह्येति । 
अचर मम भक्तैरितीण्वरोक्तिटिगाच्छिवचवुर्द्ीविपयत्वं दव्य 
मिति लाधवः ददनरङ्ः लिथितत्वं च संगच्छते । तथाच 
शुद्चतुकयी अपयक्व्यापिनी चेच्छिववते एव पूर्वा अन्यवते- 
घूचय । अपयाज्ञव्यापिनी तु शिवत्तेय्युत्तरेव 1 कृष्णा 
तूपवास्लातिस्किसर्वतेषु शिवव्रतरूपोपवासेपि पूर्यैविद्धैव । 
अन्यव्रतरूपोपवासे एवोत्तरेति किद्धः खामान्यतो निणैयः । 

चेचश्रावणमासयोः शुङ्कापि चतुदसी पूर्वविद्धैव प्राद्या । 
मधोः ध्रायणभासस्य शुङ्खा या तु चतु्द॑री । सा रातिव्या 
पिनी ्राद्या षर पूर्वाह्वगामिनी 1 इति वौधायमवचमात् । नयु 
रान्रिव्यापिनीति पदगुक्तस्यास्य कथं पूवैविद्धाविधायकत्वमिति 
चेत् तत्कद्पनं विनास्य वेयथ्यीपत्तेः । तथाहि च्य -निरीथ- 
व्यापिनी ग्राह्या शिवरात्चिवते तिथिः । इत्यादाविव कभमविदोषा- 
पादनेन राश्चिव्यापिनीविधायकत्वसंभवः । क्मविशिवालुषाद्ा- 
नात् । नापि-चेजश्ुञ्के चवुरदैदेयां थथावत्पूजयेच्छिवं । इत्यादि- 
श्रीयतां शिव इत्युक्या नक्तं जीत च स्वयं । वर्प वर्षं 
भ्रकतैव्यमेतचचैनोत्सवं मदत् । शिवभक्तेस्तथान्यैश्च कीर्तिश्रयो- 
भिच्रुद्धये । इत्यंतस्कंदपुयणविषहितश्रदोषकाङिकदमनमहोत्स- 
चादौ सच्रिव्यापिनीविधायकत्वमस्य पूर्वास्तोत्तरक्षणमारभ्य भ 
चत्ता चतुर्दशी दितीयास्तोत्तरदिमुहतेपर्यता तच्र प्र्योधसत्व- 
स्योभयच तुख्यत्वेपि संकर्पकारे सत्वात् दिवासच्रियोग्च-दि- 
चा सन्न बतं थश्चेलादिभिर्तरतेवाखछानेनास्योपयोगाभावात् । 
यदा द्वितीयास्तादिपथंता तादश्ची तत्र पूर्वबाजष्ठानस्य उभयत्र 
अदोषासत्ये साकल्यपरतिपाद्कवचनवोधितसतस्वेनोत्तस्वालु्ा- 
नस्य च मासांतरगतायामप्यविरि्त्वेन परा पूर्वाह्णगिनीय- 
स्यासंगल्यापत्तेः। नाप्युभयच्र प्रदोषासत्वेने(प)च पूर्वत्राजुठापकत्वं 
कमैकारव्याप्तिदाखविसेधापत्तेः । तस्मात्-पूवैचिद्धा न कर्व- 
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व्या कर्वव्या चरसंयुता । उपवासादिक्ष्विद्यादिशुद्धन्ुरपं 
सामान्यविषयकवाद्यान्पदत्ापि प्रसक्तो विशरेययिध्रथकेमामेत 
तेवां मासांतरगतच्युद्कचदुक््मं संफोखः कियते इत्यश्वस्य यसं 
यू्वीह्नगामिनील्यमेना्येधं देरेवं धरदिवषदेनष्छ् । तत्र य्या 
दथ याद्यन्कट(वदाषव यत्स 1र्वष्द दत द्ायद्(र दाच 

धिसत्वस्याक्दयकर्यात् खंडत्वदशाष्व दि न्धयि ष्टि वत्ति 
थिखस्वे पूवा भ्रह्मा परा बष्छेदयादियुग्पादिंवाषयेव्ववस्या शि 
यते } यद्र चु दिनद्येवि तत्काले ज्योतिभखाद््रसिद्धवच्तिये- 
श्भावाच्तच तद्या तिथौ विदिवश्य लिथ्यतरेष्यु्ठानासंभमयात् 
प्रधानस्य तुपवासदिस्वद्यायुष्टेयत्यात् ख! विथिः सकलेत्यादि. 
वाक्यपरतिपादिंवतिथि्षत्वमाद्ष्य विद्ितपूर्वा्ादिकाले एवं 
तस्याचुष्ठानं । तज ज्योतिःशाख््रसिद्धहिथेः आद्रस्येपि य्-म्र- 

£ 

दोपव्यापिनी आदा खद सच्छवते दिधिः । उदयस्थः सद्ा 
पूज्या हरिनक्तत्रते तिथिः } दस्यादिदिशेपवयनं दध घ्य 
साकल्यवचनयोधिततिधरेव अरहटणमिति बवस्तखितिः । वं 
क्त्युपवासस्याहोरात्रसाध्यत्वष्टुखमशपूजः देः भातःकाटमारभ्य 
प्रदोषांतकाखसाध्यत्वात् दस्सिन्काखे चलु्दवः दुष्यायाः सा- 
कष्यवाक्यवोधितया वा आवदरध्त्वाद्ल्वेसरं भदोपो(हर ध 
यन्न॒ चतुदशीग्रहृत्तिस्तजच पूथेदिने उपवासाघधिकरणदिनादि- 
श्रदोपातकारे साकस्यवचनवोधिताथा अपि चतुर्दक्या असं- 
भवेन तन्निमित्तकोपवारदेस्वनाद्ुष्नासंमखात् । उतरदिने 
राच्चिमाने जुख्यतिथ्यमापेपि सलाद्दवययनयोधितेषयः सत्वा 
ञवायुषानयिति व्यथैमरेवेद्ं वयनं साद्। वस्पादछाक्नस्वययनवो- 
धिताद्दोरघ्रस्लत्वचलुद्या दवोपयासदियोग्यस्धात् दुखौस्ासपू- 
वैखुहूतैचयायवच्छेदेन पिचमानत्वा एव साद्रस्यवोध्रनात् उप- 
वास्ादियोग्यचतुदंरीपरत्य विनास्य साथैकयासंमवावपूर्व- 
विद्धाया एव विधायकं वोध्ायनवचनं । एवंच सति चेत्रश्राव- 
णश्युङ्कचवुदसीविषयकेणानेन विरोषद्लाखेण पूवैविद्धायां स्यां 
विहितायां श्ुद्धववुदं रीखासान्यविपयकनिनसादिवाक्यानां मा- 
सांतरगतचतुद॑ीविपयर्ं परिेपकिद्धमेव परापूवाक्गाभिनीति 
चतुैचरणेन स्प्ठीशियते इति सूवपद्नमस्य वूर्धविद्धाविधायक- 

६९ "विरेकेण? 
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त्वं । पतेन वौघायनवचनगतराचिदष्दाचुवादकयेध्रावणद्युञ्ख- 
चतुर्दश्यौ शुके अपि रात्रियोगिम्यौ घ्रा इति हेमाद्विमाधव- 
ग्रथगतसराचिराव्दोऽपि व्याख्यातः । नचक्रैवारथ तयोस्तात्पर्य- 
मिद्य किं नियामकमिति शंस्यं । युग्मवाक्यस्येव कर्मकाल- 
व्याधिशाखविषयपरित्यागो युक्तः । संपूर्णत्वाभिधानेनारोपित- 
कम॑कालिकतिधिग्रहणस्य सुख्यकमकालिकतिथिसंमवे अन्या- 
य्याध्रयणात् । यदा युग्मदिनेऽस्तमयसंवंधिनी अयुग्मदिने 
उदयास्तमयसंवंधिनी वच्नोभयसवधिन्याः पारस्लयात्सेव माद्या । 
युग्मदिनसंवंधिन्याः क्रियानहौया असर्कट्पत्वादिति अदो- 
श्रसाध्यं बतं उभययोगिन्यामेव कायं नतु युग्मत्वादर इति 
भ्राक् दहेभाद्रिणा सिद्धांतितत्वात् उद्राहतवचनवशणच्छि- 
चरातरिचतुरद॑शी पूवैविद्धा गद्यते ! आतणव रिवराश्निवतस्य. रा- 
विभ्राधान्यमुकतं स्कंद्पुराणे-निशि आ्मंति भूतानि शक्तयः 
शूलभ्र्यतः । अतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनं भवेत् । इति 
दिवसश्रिग्रकरणे पूवैविद्धा्याद्यत्वे उपष्टंभकत्वेनोपन्यस्यमानव- 
अचनस्येदोपन्याखाच्च । भ्रकृते द्वितीयास्तोत्तरं विद्यमानाया 
पूर्वेपरदोषोत्तरं अस्तोत्तरं वा पचत्तायां चतुर्ददयां पूर्वै तात्पर्य 
कल्पने तस्यासंगतस्वापत्तेः ¦ कमकारुव्या्तौ सवेस्सतीनाम- 
ल्यतनिर्धधदशनात्कमंकाटव्यासिदशासख्मितरेभ्यः त्रवटमिति नि- 
स्ीयते ¡ तदनुखररेण तिथय उपवासादौ दैवे एकोदि्ादौ 
पिञ्ये च कर्मकाटव्यातता ग्राह्या इति माधवेनापि भाक् सि- 
द्धातितत्वात् , परङूते रान्निमारव्यापिन्यां तात्पयैकस्पने तद्धिये- 
धापत्ते पूर्वविद्धाविषयकमेव बौ धायनवचनमस्िन्नेवाथे ह. 
माद्विमा घवयोस्तात्परयनि्चयादिति दिक् । 

` तत्सिद्धं चेत्रश्चादणचतुरदैदयाः शु्धाया अपि पूर्वोक्तङृष्ण . 
चतुरदैशीवदेव निणैय इति । यन्तु मदनरने बौधायनवाक्यं 
विनेव चतुदैशीनिणैयं कत्वा प्रदोपकाटिकदमनकपूजापविज्- 
पूजे अभिधाय इमौ महोत्सवो रा्रियोगिन्यां कायौ । तथाच 
बौधायन-इयादिनास्य दमनकपवि्रपूजामात्रविषयकत्वं स्वी- 
छृलय॒ परा चैजश्रावणव्यतिरिक्तमासस्य . शुद्खचतुर्दशीत्युक्त 
तप्पूर्वाक्तरीत्या प्रदोषकालिके कर्मणि मासां तरगतद्युद्कचतुरदद्या 
सपि प्रदोषकालिक्या पव ब्राह्यत्येन परा पूर्वाह्णगामिनीति 

2२, प° चिर 



चतु्चरणच्यासांगत्यापत्तेश्िलयं । अतव दमनक पविन्रारोपण- 
त भ अ € न, णचतुदैदयौ [तियो (1 र योस्तु शुद्धे अपि चेजश्रावणचतुदैदयो रात्रियोगिन्यौ पं एव 

४ ~ च 9 चेचडुद्धः 

आद्ये नतत्तरे इति काटतत्वविषे चनं । चेबदुङ्खचतुरि दम- 
नकारोपणे सच्रियोगिनी पूर्वा चाद्या । मधोः श्रावणेवि वचना- 
[^ त्ये ६ दिति क्रुस्यरल्नाकङिख तिदे । दिनदये प्रदोषव्याप्तावग्याप्तौ 
च पूरवग्रहणापत्तेश्च । नचेष्टापत्तिः । दिवासानौ ववमिति कर्मणो 
यस्येति वाक्यविरोधापत्तेः । अतपव चे्रश्रावणश्युङ्धवतुकषशी 

1 {् [न वैवेति त 
रात्रिमान्रे विद्यमानापि पृः देमाद्रिमाधवपयीलोचने- 
नापाततः प्रतिभाति । न्याय्यस्त्व्ं निष्कर्वः । पूर्वदिनेऽपराह्- 
व्यापिनी मुख्या 1 तदभावे मुहतंत्रयव्यापिन्यपि पूर्वा ! राचि- 
भात्रसत्वे तृ्तरेवेति परतिक्ञाय उपवासे कष्णचतुर्दृश्यप्यु्तरेतय- 
थक एकाद द्यष्टमीद्यादिवाक्यमनाद्य तृतीयेति नारदीयवा- 
कयाच्चुद्कोत्तरा छृष्णपक्षे छृष्णेव्यापस्तंवात्कृष्णा पूवौ चतुरशीति 
सकद छङ्कायामुत्तरविद्धत्वापवाद्ः कृष्णायां तु पूैविद्धत्वा- 
ञुबादेनापराक्ञव्यापित्वविधायकमिति सिद्धवत्छृत्वा मधोः श्रा- 
वणेति वाक्ये रात्रिव्यापिनी ब्ह्येलयंशस्य बविधायकत्वं खंड- 
(० मिनीदयंशस्ये न [9 

यिस्वा परया पूरबहगामिनीदयंशस्यैव विधायकत्वसाधनार्थं 
भदृन्तो दवैतनिणयश्चिल्यः । देमाद्विमाधवतात्पर्याधीदश्चनमूल- 
कत्वात् , द्रीवविषयकस्कां दस्य अन्यविषयकनारदीयापवा- 
दकत्वस्य आपस्तंबोक्तपूर्वविद्धत्वाचुवादेनापराहन्यापित्ववि- 
श्रायकत्वस्य चासंभवात् विधिवेरूप्यापत्तेश्च । एतेन वौधा- 
यनवाक्यं यथाध्रुतार्थकमिति देभाद्विमाधवौ । संप्दाय- 
विदस्त्वाहुः स्कांद्सुत्सगेः । तदपवादो नारदीयं । तदप- 
वादो मधोः श्रावणमासस्येति । त्रापवादामवे पुनरत्सम- 
स्थितिन्ययिन पूर्ैविद्धेव प्रयति निर्णय सिधुरपि चिलः । 
रेवविषयकस्कां दस्य उत्समैत्वासंभवात् , हेमाद्रिमाघवता- 
त्पयोर्थापयरोचनमूलत्वात् , हेमाद्वि माधवयोः सांप्रदाया- 
ज्ञानकर्पनानौचिल्याच्च । शयुद्धायामप्यापराहिकत्वमाघं विधातुं 

` परूवैविद्धत्थप्रािमपेक्चमाणं स्कांद वौधायनीयस्य पूर्वविद्धाविधि- 
परत्वमापाद्यतीति राचिव्यापिनीपदस्य पूवैविद्धापरत्वमुचित- 
[ (> [>~ [प 4 मिति स्सरतिकोस्तुभोपि चिल्य;ः । शेवबिषयकस्कांदस्य 
स्वप्रिधेयापराह्िकत्वसंपत््यथं अन्यविषयकनार दीयाचपवाद्- 



कवौ धायनवाक्यगतसखन्निव्यापिनीति पदस्य परर्वैविद्धत्वपर 
त्वाक्षेप्कत्वाक्तंभवात् । स्यतेः स््र्य॑तरस्रपेश्चत्वे अप्रामाः 
ण्यापत्तेश्च 1 तस्मात्सवैवाक्याविरोधार्थं पूर्वोक्तरीतिरेव स्वी- 
कायति सिद्धम् । 
द्मनकपूजाविधि्मदनरले स्कादे-दमनकचतुर्दरीं वक्ष्यामि 

हितकाम्यया । लोकानां पुण्यजनिकां सर्यसोख्यप्रदायिकां । 
तस्यां दमनकः पूजा चतुर्द॑दयां विधानतः । पूज्यते दंकरो 
राजौ तस्पादमनकचतुर्द॑रपि । चैत्रे शुङ्कचठ्द्द्यां यथावत्पूज्- 
येच्छिवं 1 प्रासादरोभां छृष्वेवं खम्यक्रुसंमा्जनादिमिः । सं. 
स्नाप्य विधिददेवं श्चीराज्येश्चुरसादिभिः । श्रीखंडागरूकधृः 
ङकमेश्चादुटेपयेत् । तत्तो दमनकैर्विव्यैः पचर्मरुवकरैः शुभः 1 
आङ्गं पीडपर्यतं पूजयेद्रथितैस्तथा । दगरं देवदार च श्रीप्त- 
खान्यथ सिहकं 1 अगरु महिषाख्यं च घपं च निदैदेत्ततः। शालि 
पिेद्धवेर्दौपैः पचभिर्नवभिस्तथा । कर्यादारार्तिकं सभो: का 
स्यपाते ससुज्वक्तैः ! विचि्रवस्नपूजा च कतैव्या महती शिवे । 
पुष्पमंडपिकां चित्रां सवितानोज्वलां श्युभां । मदयोत्सवेन धि- 
धिवद्वेयतूर्यरयेण च 1 विविधेर्भध्यभोञ्यैश्च नैवेयं चोपकद्प- 
येत् । समवे सति कर्तव्या स्थयाच्रा पिनाकिनः । परेक्षणीयेस्तथा 
सरदर्वाय्यनरैश्च शोभनैः 1 पूजयेच्छिवभक्तांश्च विध्रानन्यांश्च 
दाक्तितः । प्रीयतां दिव इत्युक्त्वा नक्तं भुंजीत च स्वर्यं । वर्प 
वपं प्रकरमैव्यमेतच्चे्ोर्सवं मदत् । रिवमक्तैस्तथान्येश्च कीर्ति- 
श्रेयोभिन्रद्धये । इति । अत्र वप वपे इति वीप्साध्रवणात्, चै 
च दमनासोपमकुवीणो चज्यलयधः । इति वाद्याश्च नित्यमिदं । 
इति दमनकमद्योरस्वः । 

हेमाद्रौ वाराहे-चैे ङष्णच तुद द्यामंगारकदिनं यदि । 
पिशाचत्व पुननै स्यात् गंगायां स्नानभोजनात् । इति । इति 
चेजचतुर्द्षी । 

वेश्ाख्ङ्कचतदैशी नसिहजयंती । सा चास्तमरयकाल- 
व्यापिनी भ्राद्या 1 वेदाखद्ुङ्कपक्चस्य चवुर्दृदयां विवस्वति । अ- 
स्तंगामिनि सर्वेषां पुरःस्तंमस्य मध्यतः । प्रवभूव महाविष्णु्र- 
सिहाकृतिग्ैप । तस्यां चतं नरैः कार्यं मद्यविष्णोरतिभिरयं 1 इति 

१ पपुरतःस्तभमध्यत्तः. 
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चासिदमसादोदाहवदसिं पुराणवचनात् । दिनढयेऽस्तमयका- 
छव्या्षावनव्या्तौ चोत्तेरेव । संकद्पकालोपक्मकाटसत्वात् । इति 
वैशाखचतुर्दरी । 

हेमाद्रौ ब्राद्ये- आपाढे मासि भूतादि रिषं संपूञ्य 

मानवः । सर्वपापविनिर्ुक्तः सर्वैसपद्माप्रुयात् । इति रिवपू- 
जोक्ता। तत्र चतुर्दशी पूवैविद्धा ्राह्या । रुद्रवतेष्विति वचनात् ॥ 

पचिच्रासोपणं टेमाद्रौ कालोत्तरे-आषाढाति चलुर्दैदयां 
नभस्यनमसोस्तथा । पवित्रासेपणं कार्यं न तु कालांतरे स्थिरं । 

नित्यमिलयशः । अच्र यद्यपि रिवपवि्रारोपणे मासत्रयं भ्रतीयते 

तथापि श्रावणद्युद्धचतुरदश्येव मुख्या वक्ष्यमाणवचनात् । वि- 

प्णुपवित्रारोपणकालल हेमाद्रौ विष्णुरदस्ये-श्रावणस्य 
सिते पश्चे कर्कटे दिवाकरे 1 दाद्द्यां वासुदेवाय पवि 

सेपणं स्तं । तथा-शस्ढर्माख कुवीत पवित्रारोपणं शछ्युमं । 
द्वादद्यां श्रावणे वापि पंचम्यामथवा द्विज । अन्यदेवपविजा- 

रोपणकाटः । प्रतिपद्धनदस्योक्ता द्वितीया च ध्रिये मता। व- 

तीया पार्धतीदेव्याश्चतुर्थी विद्वदारिणः। पंचमी रशाशिनः पोक्ता 

वष्ठी भ्रोक्ता गुहस्य तु । सप्तमी भास्करस्योक्ता दुगायाश्चाएमी 
स्थता 1 मातृणां नवमी रोक्ता वासवे द्रमी स्खता । पका 
दशी मुनीनां च दादरी चक्रपाणिनः । चयोदशी त्वनगस्य 

दिवस्योक्ता चतुर्दशी । पौ्णमास्म सखस्भरे्ठ पितु कथिता 
तिथिः । यथोक्ताः शुङ्कपक्षे वु तिथयः श्रावणस्य वु । सर्वेषा- 
मेव देवानां कार्यं तासु यथाविधि । इति । 

पविघनिर्माणप्रकारन्त॒-देमरोप्यता्नक्षो मसुत्रैः कौशेयपदजेः । 
कुशैः कारश्च कारपासेर््ह्यण्यावतितेः शुभैः । कृत्वा अिगुणितं 
सूं बिशुणीकृलयय शोधयेत् । तत्रोत्तमं पवित्रं तु षष्या सष 
दरतैखिभिः 1 सपम्या खहितं दभ्यां शताभ्यां मध्यमं स्मृतं । 
साशीतिना शतेनैव कनिष्ठं तत्समाचरेत् । साधारणपविच्ाणि 
निभिः सु्रैः क्षमाचरेत् । उत्तमं तु रातभ्रथि पंचाद्रंथि 
मध्यमं । कनिष्ठं तु पचि स्यात्पयूधिद्द्थिशोभितं । षड्दाञच 
चवुधिदाद्ादरोन च केचन । चतुर्विशद्वादशाणए्ावियेके मुनयो 
विदुः । इति 1 एतञ्च निलयं । न करोति विधानेन पवित्रारोपणं तु 
यः; । तस्य सांवत्सस पूजा निष्फखा सनिस्तत्तम । इति 1 अधिवा- 
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सन तु पूर्वेदयुस्तदिने वा कार्थ । गोदोदांतरिते काठे पूर्ैदयवी- 
प्धिवासनं । इति वचनात् 1 गौणकाक उक्तो हेमाद्रो सच्रत- 
अप्रकाडो-जथ चेद्धिश्चयोगेन मुख्यकाटो न कभ्यते । क- 
ल्यायां चापि कुर्वीत यावन्नोत्तिषएते हरिः । 

शिवपवित्रनिमीणप्रकारस्त॒ तत्रैव दौवागमे-ष्कादरा- 
भिर्वा सूत्रेखिशता चाण्युक्तया । पंचादाता वा करतेव्यं तुव्यच्र- 
थ्यंतराखकं । दाद्शांगुलमानानि व्यालादण्रंगुखानि वा । छिग- 
विस्तारमानानि चतुरंशुटक्तानि वा । इति । च्रश्तु देवदेव नम- 
स्वभ्यं गृहाणेदं पविच्कं । प्रवि्चकरणार्थाय ववूज्ञाफदम्रदं । 
पविच्रकं कुरप्ाद्य यन्मया दुष्टतं छतं । शुद्धो भवाभ्यटं देव 
व्वत्पसाद्ान्मदेण्वर । इत्यनेन तत्तदेवतामूटमंच संपुटितेन दयात् । 
इति पविच्रासोपणमुक्तं । तत्र रशुद्रवतेखु स्ेष्विति मधोः श्राव- 
णमासस्येत्युद्राहतवचनेन पूर्वविद्धा चतुर्दशी ब्राह्या । इति 
श्रावणचलतु्दंशी । 

अथ माद्रपददु्कयकंरईरी मचिप्योत्तरविदहितानंतवतेपि प्रर 
रयुतेव । पूर्वोदाहतनिगपादिभिः सामान्यवचनैः-तथा माद्रप- 
दस्यति चतुर्द्द्यां द्विजोत्तम । वचो्णमास्याः समागरोगे वतं 
चानतक चरेत् । मुहतैमपि चेद्धद्रे पूर्णिमायां चतुर्दशी ! 
संपूण तां चिदुस्तस्यां पूजयेष्िष्णुमव्ययं । दति निणयाश्तो 
ददत भाविष्यानतरस्कदेपुराणवस््याभ्या चं! अन्रे मुहत- 
पदश्रवणात् सुहर्तमा्रसत्वेपि परेति न मंतव्यं । आदित्योदयवे- 
खायां या स्तोकापि तिथिर्भवेत् । पूर्णा सा त्वेव मंतव्या प्रभूता 
नोदयं विना 1 इति बौधायनीये । अच्रोदयकालिक्याः संपूणै- 
स्वाभिधानं परविद्धोपादेयविष्यभिति । उदिते देवतभिति वाक्ये 
उदयोत्तरमरुहरवदयव्यापिनी तिथिरहव्ये आति देधाद्यक्तः 
वो धायनीयायेकवाशयत्वार्धं चापिशष्दथुक्तं मुहतेपदं केमुति- 
कन्यायेन सुहतेदयादिपरं । तेनोदयोत्तरं अुहतैद्यादिव्यापिनीं 
परेव । यद् पूर्ैसूर्योवयमारभ्य भचृत्ता तादृशी तदा संपूर्ण 
स्वेन संकेहाभावात् अर्धमात्मनि भोजनमिति बतांगेकभक्तम- 
भ्याह्काटसत्वाचच पूर्वैव । अतएव चिसुहतेति मुख्यः कल्पः । 
दिभुद्रतैवयञुकव्प दति माधवः संगच्छते । नन्वेवं मध्यहहि भो- 

१ पूजितं. ह 



स्याथवाद् गतत्वेन विध्यञ्ुमापकत्वासंमवान्न मध्याह्नः कर्मकाठ 
इति साधवे काङतत्वविवेचनादौ च सिद्धातितव्वादुपेशष्य 
एवाथवाद इति युक्तं । भ्रतिपदो्तमध्याहे इतीतिदासस्य पूर्वा 
देविकमिल्यादिसामान्यविधानात्सबैथा बाधायोगात् 1 अतष्व 
वेश्वदेवशाब्दः कमनामधेयं यद्धिश्वेदेवाः समयजतेल्य्थवाद्रू- 
पतत्परस्यशाख्रेवेति मीांसेकदेशिमतं संगच्छते ! न चाथवा- 
दिकविधिकस्पने दृददी शीला सा सख्लीणां समूहमिलयंतेन खीणा- 
मेवाधिकारकट्पनापत्तिरिति स्द्तिकौस्तुभोक्तदूषणापततेनै 
मध्याह्नविधिकट्पनमिलयपि युक्तं ।-पटिप्यति नये यस्त॒ कुर्वन्व- 
तमिदं दुभ । सोऽचिरात्पापनिर्मुक्तः इत्यादिना कथायामेव 
पुंसोऽप्यधिकारोक्तेः ख्ीसभूटेनेवेदं कार्थमिव्यापत्तेरथुकतत्वात् । 
तसात् मरतिपदोक्तेतिदासान्मभ्याहविधिकल्पने दूषणाभावात्कथं 
पूवो्ता व्यवस्थेति चेन्न । पूर्वे दैविकमिति खामान्यविधेरेत- 
द पवादकः्वासंभवेऽपि सुहूर्वमपि चेद्धाद्रे इति परतिपदोकतवि- 
धिविरोधेनार्थवादिकविध्युन्नयनाखमवात् । नचेवमप्य्थवादस्य 
निर्विंपयत्वापत्तौ आन्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं वङावटमितवि 
सिद्धांतविरोध इति वाच्यं । भर्व॑नुक्चयैव खीणां बता्यधिकरेण 
भकेकायव्याप्रतत्ववरोन पूर्वाह्णातिकरमेऽपि व्रतांगभूतैकभक्तकाठे 
मध्याङेप्युष्ठानसंभवेन निर्विंषयत्वाभावात् । ततश्च केन- 
चिन्निमित्तेन पूर्बाकेऽनयु्ठाने गौणकालतया मध्याह्योपि स्वी- 
कायं इत्येव मध्याह्ने भोज्यवेकायामितीतिहासास्सिभ्येन्नतु 
पुर्वाहवाधकतया मध्याह्विधिकद्पनेति दिक् । 

यत्तु मभ्याहेति कथायां श्रवणात्-पूजात्रतेषु सर्वेषु मध्याह्- 
व्यापिनी तिथिरिति वचनात् , मध्याहव्यापिनी ब्राह्येति दिबो- 
दासीये प्रतापमार्तडे चोक्तं तत्पूर्वोक्तरीव्या गौणकारामि- 
प्रायेण नेयं । मध्याहन्यापिनीति वाक्यस्य कारछांतरविधायकय- 
तिपदोक्तवचनशन्यच्पिर्पचस्यादौ सावकादात्वेन रते तत्प्र 
चस्यसंभवात् । मध्याह्ने भोज्यवेखायामिवयस्य गौणकारपरत्वा- 
चेति । तत्सिद्धं पूर्ैसूर्यादयोत्तरं भरघरत्ता द्वितीयसू्योौदयोत्तरं 
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सहतेद्ययाचवच्छेदेन वि्यमानानंवचतुर्दृरी उक्तया पूर्वसू्यो- 
द्यमारभ्य प्रवृत्ता वादश्यपि पूर्ति । इत्यनंतचतुर्शृही । 

दीपावलटीचवुदशी वु-कातिंके छृष्णपक्चे तु चतुर्दश्यां विधू- 
दय । तिरतंटेन कतव्य ल्लान नरक्भीरभिः । इति चतुद॑शी 
धकरण लद नरल्ाचुदाहत विष्योत्तरे । तैकस्नानु्त 
नणयाश्चन-कातिंककृप्णचतुदेरीि प्रेतचतुदेरी । तत्रोषस्य.- 

भ्यगं कत्वा यमतर्षणादिकं का्यमिव्युक्त्वा इदं वचनभुदाहतं 
अमाप्रक्रणे `वि लर । पुरा वामनरूपेण पार्थयित्वा धरा- 
भिमां । ददावततिथिरिद्राय वि पाताख्वाखिनं । त्व! दैदय- 
यतेर्दृतमदहोराचर्यं वरप । सर्दस्यं तदेतत्ते कथयामि द्युणुप्व 
मे । इत्यादिना ध्राचितयुधिष्ठिसप्श्चा्नतरं कार्तिके कृष्णपक्ष 
त॒ चवुदेदयां दिनोदये । अवश्यमेव कर्तव्यं स्नानं नरकभीर- 
भिः । इत्यत्र च दिनोदये उदयासन्नपूरवकाले इव्यर्थः । विधूदय 
इति पूवेवाक्येकवाक्यत्वात् । तथा रष्णचतुषदयामाश्विने 
काद्यात्वुस । यामिन्याः पथ्िमे यामे तेराभ्यगो विशिष्यते । 
इ्वंधुजनेः साधैमेतत्छ्ानं समाचरेत् ! ततो मंगवास॑सि 
परिधायात्मभूषणं । त्वा च तिक धृत्वा कार्तिकस्नानमाचंरेत् | 
इति सनत्कुनारसंहिताचां अय्चीतितमेऽभ्याये काति 
कमाहात्म्ये सूयदयाप्पूवमेवाभ्यगविघानात् । नच पश्चिमे यमे 
इत्यनेन चंद्रोदयात्पूवैमपि स्यादिति शक्यं । अरूणोदयतोऽन्यत्र. 
रिक्तायां स्नाति यो नरः । तस्याद्दिकभवो धमो नश्यत्येव 
न संशयः । इति मचिष्यनान्ना दि बोदासोदाहतसनत्कुमा- 
रसंहितावाक्ये अरुणेद्यकारस्येव सुख्यत्वप्रतिपादनात् । 
केनचिन्निमित्तेनारुणोदयकषेऽतिक्रति सूथीदयोत्तसमप्यभ्यंगः 
करतेव्यः । इपासितचतुर्दद्याभिदुक्षयतिथावपि । ऊजौदो स्वाति- 
संयुक्ते तद् दीपावली मवेत् । तेरे खक्षमीजेखे गंगा दीपावदलि- 
तिथौ वसेत् । अलक्षमीपरिदासयथेमभ्यंगखरानमाचरेत् । इदु. ` 
क्षयेपि संक्रांतावारे पति दिनक्षये । तचाभ्यंगमदोषाय प्रातः 
पापापञत्तये । इति । स्थोतिर्निवंषे नारदसंदिताया-श्पे 
भूते च दशं च कार्तिकमरथमे दिने । मानवो मंगङक्नायी नैव ङश्चया 
वियुज्यते । इति सनत्छुमारसंदितायां च टरक्मीकामस्य 
दिनन्नयेप्यभ्यंगविधानात् । ब्रह्मपुराणे-तेखे ठक्ष्मीजले गंगा 



दीपावव्याश्वुर्द॑रीं । प्राप्य वसतीति रेपः । प्रातःस्लानं तुयः 
कुर्याचमङोकं न पदयति । अपामार्ममथो तुवीं प्रपुन्नारमथापरं । 
श्रामयेत्ल्ञानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय वै । इति । भ्रामणं समक 
चिवारं कार्थं । वार्यं चिवारं च पटित्वा मन्घमुत्तमं । सीतारोध- 
समाथुक्तसकटकदलान्वित । हर प्रापमपामरागे खाम्यमाणः पुनः 

पुनः। इति खनत्छुमारसंहितायां वार्यमित्युक्तेः पुनः पुन- 
रिति सचङ्िमाच सीतालोषरमपि ग्राह्यं छिगादेव । पयुन्नारश्चक्रम- 
दकः तरव॑टा (तरवड) इति भाषायामुच्यते। सीता छांगटपद्धतिः। 
कार्तिकद्लानानंतरं यञ्लर्षणं कर्वव्यं । तदुक्त सनत्ङ्ुपारसंः- 

हिताया - खानां गत्षणं कृत्वा यमं संतपैयेत्ततः। यमाय धमे- 
शाजाय स्युलयवे चातकाय च । वैवस्वताय कालाय स्वैभूत- 
क्षयाय च । ओदुवराय दध्राय नीटाय परमेष्ठिने । बृकोदयाय 

चिचाय चिजणु्ठाय ते नभ; 1 चतु्दैते मंचाः स्युः परलेक्र 
च नमोन्विताः । पकेकेन तिलै्भिश्रान्दयाच्रीञ्दकांजरीन् । 
यक्षोपवीतिना कार्यं प्राच्ीनावीतिनाथवां ! देवत्वं च पित्त्वं च 

यमस्यास्ति हिरूपता । जीवत्पितापि कुवीत तषैणं यमभीप्मयोः | 
नरकाय पदातव्यो दीपः संपूर्य देवताः । इति । नरकनिबत्तये 
इत्यथः । अयं दीपः प्रातःपूजोत्तरमेव 1 भविष्योक्तरे-वतः 
प्रदोषसमये दरीपान्दद्यान्मनोद सन् । ब्रह्मविष्णुरिवाकीनां भवनेषु 

मेषु च । प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोलीनिष्डुरेषु च 1 मदुयखु 
चिचिघाखु हस्तिशाला चैव दि । इति। प्रतोटी वीथिः । निष्छुटो 

शृ्ारामः । खनस्छुलारसंहितायां-तसदेतद्रमे राघ्य- 
भस्त घश्चत्रयं तु मे । मद्राज्ये ये दीपदानं भुवि कुर्वति मानवाः । 

तेपां गृहे तव सखीयं सदा तिष्टतु खुखिरा । इति विष्णुं भरति 
वलिकृतवस्याचनं । महारािपूजाप्युक्ता । महारािः समुत्पन्ना 
चतुर्दश्यां मुनीश्वराः । अतस्तदुत्सवः कायः शक्तिपूजापरायणेः। 
इति । निणेयाश्रत ठँभे-ततः प्रेतचतुदैशयां भोजयित्वा तपो- 
धनान् । रौवान्विप्रान्धरमपरान् शिवलोके महीयते । दानं दत्था 
त तेभ्यश्च यमखोकं न गच्छति । तथा-मापपत्रस्य शाकेन भुक्त्वा 
तत दिने नरः । प्रेतचतुर्द॑सीकाटे सर्वपापैः परमुच्यते । तथा- 

नक्तं पेतचलतुर्दर्यां यः कुर्याच्छिवतु्ये । न तत्क्रतुशतेनापि 
भाप्यते पुण्यमीदरं । इति । देमाद्रौ किंगपुराणे-का्तिके 
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भौमवारेण चिचा कृष्णचतुददंसी । तस्यामाराधितः स्थाणुर्मयेच्ि 
वपुर धुवं । इति । उस्कादानमुक्तं सनत्कुमारसंहितायां 
तुलासंस्थे सदसे प्रदोषे भूतदर्रयोः । उस्काहस्ता नरा 
यैः पितृणां मा्गदरौनं । इति । चतुर्दहयामभ्यंगस्लानयमतपंण 
दीपदानग्रदोपदीपद्ानोल्कादानरिवपूजामदाराचिपूजानककतभोज- 
नानि विदहितानि। अमावास्यायामपि ।-पवं व्रमातसमये त्वमाय 

च भुनीश्वराः । सनात्वा देवान्पितृन्मक्त्या संपूज्याथ अरणस्य च 
कृत्वा तु पार्वणं श्राद्ध दधिक्षीरृतादिभिः । दिवा त्रः 

भोक्तव्यशरूते चाखातुसजनात् । वतः प्रदोषसमये परूजयेदिं 

दिसं श्चुभां ¦ दीपदानं ततः कुयौस्प्दरोषे च तथोर्घुक्म् । भ्राम 
येव्सवस्य रिरसि स्वौरिषएटनिवारणम् । दीपद्क्षास्तथा कायौ 

शक्त्या देवगरहादिषु । बाह्मणान्भोजयित्वादौ संभोज्य च बुभु. 
क्षितान् । अटंङतेन मोक्तव्यं नबवस्रोपदोभिना । इत्यादिन 

सनत्कुमारसंदितायां सद्नरल्नोदाहतादिलयपुराणे च 
अभ्यंगस्नानादिः विदितं । तदुत्तरप्रतिपद्यपि-प्रतिपधरुदये ऽभ्यंगं 

कृत्वा नीराजनं ततः! खुवेषः सत्कथागीतेदौनैश्च दिवसं नयेत् | 
तस्माहयतं प्रकतैव्यं परमते तत्र मानवैः ! तस्सिन्यते जयो 
यस्य तस्य सवत्र जयः । विशोपवच्च भोक्तम्यं प्ररास्तव्राह्यणेः 
सदह । दयिताभिश्च सितैर्नेया सा च भवेक्निश्चा } वलिमाटिस्यं 

दैसेद्रं वर्णकैः पंचरगकैः । भत्रेणानेन संपूज्य पोडशेर्पचारकैः। 
विराज्ञ नमस्तुभ्यं दैव्यदानवपूजित । ईद्रशोऽमराराते 
धिष्णुसांनिष्यदो मव । बलिसुदिदय दीयते दानानि सुनिपुंगवाः। 
यानि तान्यक्षयाण्याहुरमयैतत्संपरदर्दितं । यो यादरोन भावेन 
तिष्टव्यस्यां मुनीश्वरः । हवैदैन्यादिरूपेण तस्य वपं प्रयाति हि । 
विप्रां विधयेवं पश्चाद्वोक्तीडनं चरेत् । दति । सनत्छः- 
मारसंहितायां मविष्योन्वरे च-प्रतिपद्यप्यभ्येगादि विदितं। 
तस्मादेतद्वठे रज्यमस्तु घखचयं तु मे । मद्राज्ये ये दीपदान युवि 
छूवति मानवाः । तेषां गृहे तव सीय सदा तितु उख्य । 

दीवैर्नीरजनाद्त्र सेषा दीपावलिः स्मृता । वजिराव्ये तुये 
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दकाः शेकाञुत्छवकारिणः । तेषां गृहे सद्ा शोकः पतेदिति 
त चान्यथा । ये वैस्णवाऽवैष्णवा बा बलिराज्योत्सवं नः । न 

कुर्धति दथा तेषां धर्मः स्युनौ् संशयः । बलिराज्यं समासाद्य 

यैस दीपावली छता । वेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वछिष्यंति केशव । 
इति । वत्खरादौ बसंतादौ वलिराव्ये तथैव च । तेखाभ्यंगम- 
कुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते । इत्यादि सनत्कुमारसंशिता- 
वृद्ध वसिष्ठादिवचनैरकस्णे अनिष्टस्य, करणे फटस्य च चोधना- 
निलयं काम्यं चेदं । तत्र चतुरईदयभ्यंमस्य राच्यंल्ययाममार- 
भ्यार्णोदया्पूर्वैः काखो जघन्यः । तदुन्तस्थद्रोदयावधिमध्यमः। 

ततः सूर्थोदयावधिरूततमः । तत्र॒ यदारूणोदयमारभ्य चतुर्ददी 
यत्ता ततः पूर्वै वा प्रदत्ता उत्तरदिने अस्तोत्तरं मुहतीदिपरि- 
मिता चतुर्दशी तदा संदेह प्व नास्ति । यदा पूवेविद्धोत्तर- 

जास्तात्पूचै समाता तद्ा दीपदाननक्तादिषु सदोषभ्या्ेव । अभ्यगे 
तूषःकारष्याप्ता ब्राह्या । पूथैविद्धाचतुर्दद्यां कार्तिकस्य सिते- 
तरे । पक्षे पर्यूपसमये स्त्रानं ु्यात्मयलतः । इति अविष्योतर- 

सनत्छकुमारसंहितायां वचनात् । पूवविद्धाशब्दः पूर्वोप- 
टक्षकोऽपि । सेनास्तानेतरं भवृत्तापि तारी पूर्वैव । यद् सूर्यो- 
द्यानेतरं प्रवृत्तारुणोद्यात्पूर्वं समास्ता तदारुणोदयात्पू्वमपि 
चतुथयामे चतुर्दह्यामेवाभ्यंगः ! अभ्यंगे चोद्धिसाने तिथिस्ता- 
त्काकिकी स्मरता । इति पूर्वोदाहतसाकट्यवचनापवाद्वचनात् , 
यामिन्थाः पथिमरे यामे इति प्रकृतोदाहतवचनाचच । अरूणोद्यतो- 
ऽन्यतरेति वचनं तु अरूणोदयगतायाः भाशस्त्यपररं । याभिन्याः 
चथ्िमे यामे तात्कालिकीति वचनविरोधात् सूर्योदयात्पूरवै केन- 
चिन्निमित्तेन न जात्ेत्सूर्योदयोत्तरगैणकाटेपि चतुर्दद्यामेव 
कार्यः । यत्तु-्योदशी यद्ा प्रातः क्षयं याति चलुद॑शी । राि- 
रेषे त्वमावास्या तद्ाभ्यंगे चयोदशी । इति केनचिषिखितं तदाप 
चेदौदयिकजयोदश्युपरक्िताहोरात्रारणोद्यपरं उदाहतवचन- 
वियेधादिति वोध्यं । अमायामपि प्रातरभ्यंगः प्रदोषे दीपदान 
छक्ष्मीपूजादि विदितं । तच्चोत्तरदिने अस्त्रं घटिकायवच्छेदेन 
विद्यते तदा सैव ब्राह्या । द्डेकरजनीयोगे दशः स्यात्तु परेहनि । 
तदा विहाय पूर्वः परेह्नि खुंखराधिके । इति भविष्यनान्ना 

तिथितत्वादयुदादवसनरङकमार सं दितावचनात् । यदा 
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सायाह्मारभ्य भङ््तोत्तरदिने किचिद्यूनयामन्रयमभावारः 
तदुत्तरदिने यामच्रयमिता प्रतिपत्तदामावास्याध्रयुक्तदीपद्धनटः 
स्मीपूजादिकं पूर्यच । अमाधयुक्तोऽभ्यंग उत्तरदिने । प्रतिपल्पमयुतत 
दीपद्ानवदिपूजादिकममाविद्धप्रतिपदि । अभ्यंग उन्तरप्रतिपदिं 
तनैव क्थैकारृदाखप्रवृत्तेः । यद् तु द्वितीयदिने याम्य 
भावास्या तदुत्तरदिने साधयामचयं प्रतिपत्तद्-जरियामगार्दुशीति 
धि्ैवेचेत्साधरत्रियामा पतिपद्धि्रद्धौ । दोपोत्खवे ते मुनिभि 
श्रदिष्टे अतोन्यथा पृचैयुते विधेये । इति । वथैमानतिथौ नदा यद् 
सार्धचियामिका । द्वितीयाच्रुद्धिगामित्वादुत्तया तत्र चोच्यते । इ 

निणेयारतमद्नरनोदाट्टलपुराणसञचधसनत्छुमार- 
श्॑हिताचाक्याभ्यां उन्तस्योरेव विधानात् विधिः पूञ्यतिथं 
इति वचनादुत्तरेव कमैकारुराखम्रवृत्तः दिनद्धयेपि परातरभ्यंः 
ज्योतिःशास्रप्रसिद्धतिथिदलाभः स्पष्टः । अदोषे ज्योतिभ्दास्न 
असिद्धतिथ्यभावेपि साकस्यवचनथरतिपादिततियिसत्वमादार 
दपद्ानरुमीपूजादिंकं अमाचास्योपरक्षितप्रदोषे एव कर्य 
द्वितीयदिने दीपद्ानवलिपू नादिकं प्रतिपदुपडक्षिते प्रदोषे करत 
व्यमिति सिद्धः सवैवाक्येकवाक्यतयेव दीपो्सवचतुर्ददयादिति 
यित्रयनिणयः । यत्त॒ काटतत्वयिवेचनक्रूटखयरल्ावस्याः 
दिषु दिनदये चंद्रोदयकाठे चलुदषद्यभावे पूर्वैव चतुर्दशी. 
त्युक्तं तत्सूर्योदयानंतरं पङ्गव चंद्वोदयालपाक्तनारुणोदयकारः 
व्यापिनी चतुर्दशी तच पूर्वाखणोदये अभ्य गानुष्ठानापत्तौ उदा: 
इहतपनेकवचनधियेधादयुक्तं ! यदपि स्छतिकौस्तुमे चतुद॑शी- 
श्ये परेव खानं कार्यं । अमाया बृद्धिसत्वे तिथ्यादिषु भवे- 
द्यावान्हासो इद्धि; परेऽहनि । तावान्प्राह्यः स पूर्चेद्युरदष्टोपि 
स्वकर्मणि ! इति वचसा चतुर्रयां तत्पक्चेपतया चद्रोदयव्याधि- 
संभवात् । अमायां बद्धयसत्वे चंद्रोदयव्यापिन्याममायां खानो- 
चित्यात् । इषासितचवुदेद्यामिदुक्चयतिधावपि । इति वाक्ये अपि- 
शब्देन चतुर्दशीस्थाने अमाया अदुकस्पस्वेनेव विधेरीदश- 
विषये पव अघरृत्योचित्यादित्युक्तं तद्प्यजुचितं । चतुर्द्॑षी- 
निभिन्ते कर्मणि अभमावास्यागतच्द्धिप्रक्षेपस्वीकारे दिनदढये सु- 
ख्यकर्मकारेकदेशयेपि प्राद्यतिथ्यभावस्तत्र गौणकाठे सत्वातपूवै - 
नेव एकभक्त । अस्ादचनादन्तरदिते विदयमानम्राद्यतिथिगव- 
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क्षयस्य पूर्वदिनै अचुष्ठीयमाने स्वनिमित्तके कर्मणि धक्षेये सति 
अध्याह्क्ाङेपि तचिथिलाभान्मध्याह्वे षपवेकभक्तं कार्यमिति 
हेमाद्धिमदनरलादिविसेधापत्तेः । नच व्युत्पत्तिविरुद्ध वचनाधै- 
न्नाधिद्य पकथक्तादितिथेः कमैकारुष्यात्ति वर्णयद्भयो नमः पाची. 
नभ्य इत्युक्त्या हेमाद्यादीतुवदसतो अंथकृतो देमाश्रा- 
दिविसोधो न दोष इति शक्यं । स्वक्मेणीति स्वश- 
ब्दयुक्तवचनेन आद्यतिथेर्दिनद्वयेपि कर्मकारसत्वे वचना. 
तरेण यत्र पूर्वा विहिता त्र कारे ज्योतिःशाख््रसि्- 
तिथ्यभावात् कथमवुष्ठानमिति रकाल्युदासाय साकट्यवो- 
धकवचनवत् । अनेन वाचनिकी सत्ता प्रतिपाद्यते । उभ- 
यत्र सत्वे तु वचनांतरेणोत्तरा यत्र विदिता तत्र कर्मकाल- 
श्ाश्यात्पूर्व्र कुतो नालुष्ठानमिति शंकाव्युदासार्थं॒पूेतिथावु- 
्ंरदिलगतस्यीयचुद्धिधक्षेपेण ग्राह्यतिथ्यसत्वं प्रतिपायत इल्येव 
वचनार्थः । लिधिनिणैये त्वस्य व्यापाराभाव एव । अन्यथा 
ज्योतिःशाख्प्रसिद्धमेव तिथिम्रुपजीव्य निणयकारानेकवचन- 
विरोधापत्तेः 1 अतोऽव्यंतप्रवीणव्युत्पत्तिरभ्यवचनस्वारस्यसिद्ध- 
मं निणैयद्भयो हेमाद्रथादिभ्यो नमस्कार एव युक्तः! चतुर्दरी- 
कायं चतुदद्याममागतचृद्धयादि क्षेपेण क्मकारव्याध्या निणैयः 
कार्यं इति स्परतिकौस्तुभवचनाथोकज्ञानमूरत्वात् , अ्योतिः- 
श्षास्रोपजीचनेन निर्णीयकानेकवयनविरुद्धत्वादयुक्त एव । चतु- 
दैशीनिमित्तकस्नानस्यामावास्यायामोचिव्योव्येश्चा तु ईंदक्षयति- 
थावपीद्यस्य इषे भूते च दे च कार्तिकम्रथमे दिने 1 मानवो 
भमंगलस्नायी नैव छकषम्या वियुज्यते । इत्याचेकवाक्यतया खमु- 
चया्थैकत्वस्यैव युक्तत्वेनाचुकट्पविधित्वासंभवादुरसेकषेषेति 
दिक् । इति दीपावरीचतुर्दं्ीमि्णयः। 

कार्तिकडुङ्कचतुदंछीच-वपे वै देमरवाख्ये माते श्री- 
मति कार्तिके । शङ्कपश्चे चतुद॑द्यामरूणाभ्युदयं प्रति । महा- 
देवतिथो त्राय मुह्यत मणिकर्णिके । निवासस्थानतोऽभ्येलय सार्धं 
विश्वगणेभ्वरैः । स्नात्वा ` विश्वेश्वरो देव्या विश्वेश्वरमपूज- 
यत् ! संक्षेपं -उ्योतिषस्तस्य भरतिषठाख्ं तदाकसेत् । स्वयमेव 
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ह्निं । स्वयमेव स्वमात्मानं तथैवोचाख शंकरः । ततः 
प्रभाते विमले कृत्वा पूजां महाद्भुतां । समस्तसारमेकस्थं 
कृत्वेवाद्धतदर्शनं ! दंडपणेरमहाधाश्चि वनेऽसिन्कृतपारणः । 
इति संनत्ङमारसदिताथां विन्वेश्वरसमाहात्म्ये षष्ठा- 
ध्याये विश्वेश्वरप्रतिष्ठांगतया श्रीविश्वेश्वरकर्वैमंणिकर्णिकासानं 
पाद्युपतचताचरणं अहोराचपूञां द्वितीयाखूणोदयकािकां महा- 
पूजां वतः प्रतिष्ठासमार्िसुक्त्वा पारणमुक्तं तच परछृतिरूपेना- 
नेना्थवादेन अन्योव्येवं कुयौदिति विधिः कर्प्यते । तेन चलु- 
दंदयामर्णेदयोत्तरं मणिकर्णिकायां खार्या विश्वे्पूजां छृस्वो- 
पवासं संकल्प्य राजौ पूजाजागरणे विधाय दहितीयारुण्योद्ये 
खात्वा अश्णोदये महापूजां छृत्वा पारणं ङर्यौत् । नच दिती- 
यारुणोदयेपि पूजादौ मानाभाव इति शक्यं । कसिन्वपै कदा 
मासे तिथौ कस्यां सुहर्तके । विश्वेश्वरो महादेव्या विश्वे्वरम- 
पूजयत् । संक्षेपं ज्योतिषस्तस्य प्रतिष्ठाख्यं कदाकयेत् । इति 
भरश्चस्य-वर्वे वै हेमटंवाख्ये इत्यादिना प्रतिष्ठाख्यं तदाकरोदि- 
द्यतेन सामान्यत उत्तरं दत्वा स्वयमेवेलय्रिमो भंथ उन्तर- 
वाक्यस्य प्रपंच इति निर्विवादं । तच्च पूजयंस्तमहर्निंदा- 
मिव्यादिना ततरैवोवासर शांकर दर्त्यतेदेतिकतैव्यतायुक्त्वा-ततः 
प्रभाते विमले कृत्वा पूजां महाद्भुतां ॥ इत्यस्यैव प्रमाणत्वात् 
तोपवासपूजादौ-रुद्रत्रतेषु सर्वषु कर्तव्या संञ्ुखी तिथिरिति ` 
चचनाप्पू्वविद्धेव आद्या । पूर्यविद्धाया अमे तु शुङ्धपक्षेऽ्टमी 
चेव शुङ्कपक्चे चतुरशी । इतिवचनादुन्तरेव प्राद्या । एतेनोपवासा- 
दावरुणोदयन्यापिनी ग्राद्येति निणेधसिधु ४» कतोपचासजागर- 
णेन तस्यामरूणोदयन्यापिन्यां विश्वेदामभ्यर्च्य पारणं कार्यमिति 
स्छतिकोस्तुभः, उपवासश्चतुर्दशीयुक्तारुणोद्थवत्यदोरात 
काये इति मयूखश्च उपेक्ष्य; । अरूणोदयमारभ्य प्रदृत्तायां 
दितीयारूणोदयपर्य॑तायां चतदश्यां सत्यामपि चयोददयासुप- 
वासापत्तेः । नचेष्ठापत्तिः । उद्ादहतवचनवियेधात् प्रमाणा- 
भावाच्चेति दिक् ! इति का्तिकश्युङ्कचवुदेरी । 

मागद्ुङ्धचतुरदैद्या-अथ शुद्धचतुर्दद्यां मेँ मासि तपो- 
निधे । अन्न खानादिकं कायं वेदाच्यपरिमोचनं । मागीशयुद्क- 

१ णौद्वव्याप्ता. 
२३ पु° चि 
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चतुय कपर्दौश्वस्संनिधौ । ल्ाच्वान्यतापि मरणान्न यशा 
च्यमवाद्ुयात् । इमां सचत्सरीं यात्रां ये करिष्यंति मानवाः 

ती्थयतिग्रात्पापात्ते तरिष्यति मानवाः । यैशाचमोचरे 

दात्या कपर्दीशं समच्यै च । छृत्वा ततान्नदानं च दहासु्र = 

निर्भयः । पि्ाचमोचने तीरथ छोष्ठाद्रोणं सञुद्धरेत् । नयी 
ङ्यते पर्छोकै श्वस्पयापि पिपासेति । कारीतत्वत्रका- 

दिकाया स्कांदसनत्छुमारसंदितावचनेः पिदाचमोचनः 
या्ोक्ता । तज्न-पौर्वाहिकाण्वु तिथयो देवकाये श्युभव्रदाः । 
इति वचनात्पोवीहिकी चतुर्दरी आद्या । इति मार्भशुङ्ध- 
चतुर्दशी । 

अथ रिवराधिर्मिणीयते । सा च जयंती शिवरात्रि कार्ये 
भद्राज्ञयान्विते । इति । छृष्णाष्टमी रोहिणी च रिवराचित्त- 
येवच । पचैविद्धेव कर्तव्या तिथिभांति च पारणं । इत्यादिवचनैः 
पूैविद्धाविधानात् । तस्माद्रात्नौ हि मे पूजां यः करिष्यति 
मानवः ; म॑त्ैरेतैः खुरथेष्ठ विपाप्मा स भविष्यति । इत्यादिवचने 
रा्ावेव पूज्ञाविधानात्पूवैविद्धा ब्राह्या । तत्र रात्रौ वेधस्वी- 
कारे । निभिभुहुर्वैर्विष्यतील्यादिवचनविरोधापत्तेरूद्यानं तरं 
अस्तातपूर्वमेव वेध इति हेमाद्रिमाघवनिर्णयासतादिभि- 
सक्तत्वाद्रा्नो वेधो नास्ति । तथाप्यत्र-अष्टमी रिवरा्िश्च 

` अर्धरा्ादधो यदिः! ददयते घटिकैका या पू्यविद्धा प्रकीर्तिता । 
इति भाधवोदाहतवचनेनाधैरच्ापपू्वं पचत्ताया अपि पूर्व 
विद्धात्वबोधनाव् 1 अच्र धरिकायरहणस्य मुहूतं दादरी जन 
स्या्रयोदश्यां यदा सुने । तदनीं दशमीविद्धा ाद्यवैका- 
दशीतिथिः । इसयादौो सुदतैग्रहणस्यैव अधैरा्ात्पुरस्ताचेजया- 
योग इवयेकवाक्यतया कलार्ध॑सद्धावोपठक्षणत्वात् । साथ्यु- 
तराधोत्पूवै कछार्ध॑मात्रेण भ्दत्तापि पूर्वविद्धा भवति । व्या- 
प्याधैरात्रं यस्यां तु रभ्यते या चलतुर्देरी । अैरा्रादधश्चोर्ध्वं 
युक्ता यच्र चतुदैशषी । द्व्यादिषु अधैराचराब्देन रात्िसंकमणे ~ 
अधैरा्ादधस्तसिन्मध्याहस्योपरिकरिया । पूणे चेदभैरात्रे तु 
यद् संक्रमते रविः । इत्यादाविव माज्रापरिमितकाट एव ग्राद्यः। 

१ पठ च कडव्ः प्रस्थ धादकीौ देण ण्वच धान्यमसि लोटा, 
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अत्व संधो यजेतेत्यादौ पंचदद्या अंव्या्धमाचा प्रतिपदश्वा- 
दयाथमत्रेति माच्ारिभितः संधिकाखः इति टेमाद्विमाधवा- 
दिभिः सिद्धांतितं तथा षङ्तेपि पूर्वाधीत्याधैमात्राद्धितीयाधौ- 
दयाधैमा्रा चेति माजात्मक एवाधरैराजकालक इति स्वीकर्तव्यं । 
तञ्च यदा पूरवीस्तमयात्पूर्वं अस्तमयमारम्य वा प्रचरक्ता॒तदो- 
दाहृतपूवेविद्धाविधायकवाक्यैः-घरयोदरी यद्! देवि दिनयुक्ति- 
माणतः । जागरे शिवयच्चिः श्याक्चिशि पूणौ चतुष्टयी । इति 
प्रदोषव्यापिनी श्राह्या रिचरारिचतुर्ददपि । रनौ जामस्णं 
यस्म्तश्मात्तां सुमोचयेत् । इत्यादिभिश्च विधानत्सेव याह्या ! 
यद् पूवप्रदोपानंतरं भचष्ता दवितीयधदोवात्पू्चं॑ समाप्ता तदा 
धर्वैविद्धाविधायकवचनैः-अधैराचात्पुरस्ताचेज्यायोगो यदा 
भवेत् । पूर्चविद्धैव कर्तव्या शिवाभिः सिवभ्रियेः । इति वच- 
नाच पैव ! यदा त॒ पूर्थघदोषानंतरं दत्ता द्वितीयदिने भदोष- 
व्यापिनी तदान्य्धरा्ास्पुरस्तादिति यचनात्वूरवेव । नन्वर्धराचा- 
दित्यस्य द्वितीयप्रदोषान्याप्तौ सावकारात्वाद्धितीयभ्रदोषन्याप्तौ 
प्रदोषव्यापिनीव्यनेनोत्तरा्रदणमेव युक्तं ! अतएव कालादरयौ- 
अथोददयस्तगे सूयं चतख्प्वेव नाडिघु । भरूतविद्धा तु या तत्र 
श्चिवरात्रिवतं चरेत् । इति वचनाचचतुर्नाञ्यूध्व वृत्ता  द्वितीय- 
दिनेऽधिकम्रदोषन्यापिनी उत्तरे । साघासिते भृतदिने हि 
राजच्छयेति योगं यदि पंचदर्याः ! जयापयुक्तां नतु जातु क- 
याच्छिविस्य रातिं भधियकृच्छिवस्य । इति वचनात् । यानि तु-भ- 
वेद्य अयोदर्यां भूतव्याप्षा महानिशा । रिवर्रिवतं ततर 
ङुर्याज्ञागरणं तथा । इव्यादिवचनानि तानि महानिशवेधोपि 
ग्राह्यः किमुत चतुर्नीडीवेध इव्येवंपराणीति न तद्विसोेध. इति 
सिद्धांतिते, नि णैयाग्रते ज्योतिर्निचंधादौ च तदेव पुरस्छ- 
तमिति चेन्न! हेमाद्विमाधवमद्नरलतिथितत्वकाराद्यु- 
दाहतार्ध॑सजास्पुरस्वादिति पद्मषुखणवचनस्य माधवादितिथि- 
तत्वकारंतैरुदाहतवचन-अभराादघश्चोर््वमिव्याद्यीशानसं- 
हितावचनानां च. भ्रदोषव्या्षिस्तावकत्वस्य वक्तुमण्यसंभवेन 
तद्धिरोधस्य दुष्परिहिरत्वे-तथेव लौकिकं वाक्यं स्मृतिवाधेै 
परित्यजेत् । इति वचनेनेव काखादखीनां लयाल्यत्वायिधानात् । 
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हेमाद्विणापि रते पूर्वेति सिदधांतितं । तथाहि नजु यदह 
द्वितीयदिने एव पदोपव्यापिनी तदा किमरधेस्रासुरस्ताचेदिति 

वचनात्पूरवा ग्राह्या उत्तरपरदोषन्यापिनीति वचनादुत्तरेति कर्थं 

निर्णय दति । उच्यते । यद्यव्य्थैराज्ादिति वचनं ह्वितीयदिने 
धदोपन्यापित्वामघरप्युपपद्ते अ्रदोषन्यापिनीति वाक्यं चाधे- 

रा्ादुपरि जयायोगेपि तथाप्येवेविधे विषये द्वितीयचवुरदैदि- 
्रहणे ध्ागुदाहतपूर्वविद्धाशिवरतरिप्रतिपाद्कबहुवाक्यसंकोचभ- 
संगः पूर्वशिवराजिग्रहणे तु तदभाव इति सेव चाहा । किच 
पूवा वहुकारुव्यापिनी उत्तरया ठु न तथेति सेव ब्राह्या । 

यत्त माघासितेतिवचनं तद्धैराचत्पुरस्ताचचेदिति वाक्यपयौखो- 
9: ६ क्ट (1 

चनयाश्रराघ्रादुपरि जयायोगनिवेधकमिति ! अच हेमाद्विणापी- 
दरानसंहितावचनालुपन्यासाप्पूवं प्रादयेल्यत्र पू्वाविधायकवहुव- 
चनसंकरीचधस्तंगाभावो हे तस्वेनोषन्यस्तः । सतु दिवा राच्नौ वर्तं 
यच्च एक्मेकतिथौ गतं ! तस्यासुभययोगिन्यामाचरेत्तद्तं चती । 
यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तदुपक्रमे । विद्यमानो भवेदयं 
नोच्छितोपक्रमेण तु! आदिल्यास्तमये कारे अस्ति चेदा चतु- 
दरी । तद्रि; शिवसि; स्यात्सा भवेदुत्तमोत्तमा । इव्याद्यत्त- 
राविधायकानेकवचनसंकोचध्रसंगेन सत्प्रतिपक्षित दव्यस्वरसा- 
क्किचेलयनेन बहुक्मकाङन्यापित्वमेव देवुरित्युक्तं । द्वितीयदिने 
एव प्रदोपमाच्व्यापिन्यप्युत्तरेत्यज् प्रमाणत्वेनोपन्यस्तवचनवि- 
सोधमाशंक्य उत्तरदिने प्रदोषमाचव्याक्तौ न तद्धैराजात्पुवै ज- 
यायोगनिपेधकमपि तु अधैराचानंतरमिति समाहितम्, तत्त् 
माधासितेत्यनेनेति तस्ाद्धितीयदिने प्रदोषमाचन्याप्तौ पूर्यैव । 
यदा दिनद्वये ऽप्यधैसजव्यापिनी तदा-शिवयत्रिवते भूतां काम- 
विद्धां विवर्जयेत् । इति निणैयामततिधितत्वाुदाहतङिग- 
पुरएणवचनेन निरये चतुर्दश्यां पूवी स्याज्या परा दयुभा 1 इति 
माधवसदनरलादयुदाहतकामिकवचनेन चोत्तराधैराचव्याि- 
माजविपयकेण उत्तराधैरात्राव्या्तौ सावकाशानां अर्धरा्ात्पुर- 
स्ताश्चेदिव्यादिवचनानां वाधेनोत्तराचिधानात् म्दोपन्यापिनीति । 
दिवारयानो वतः यथेति, यो यस्य विदितः कान उनि गानि 
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काठव्यापिन्येव श्रादयेति वदतो हेचाद्वेः कालादरोमाध- 
वनिणयाद्तञ्योतिर्भिवंधतिधितत्वादियेधकाससंमत- 
त्वाञ्च । यत्तु माघासितेति क्चनमधसच्रादुपरि जयायो गनिवेध- 
कमिति हेमाद्िणोक्तं तद्धिवीयदिने प्रदोवमाच्व्यात्िचिषयक- 
मिन्युक्तमेव । अन्यथोपवासपूजाजागरणानि शिवसाजिवतदाब्द्- 
वाच्यानीति सिद्धांतयतो टेमा्रेधितीयाश्रसत्रव्यापतौ तत्रैवोप- 
वासकराधिकव्याधिसत्वेन । कि पव वहुकमैकारव्यापिनी 
उत्तरा ठु न तथेति अ्रंथस्य सवथा असंगल्यापन्तेः । शिवय्ि- 
न्ते भूतां कामविद्धां विवर्जयेत् । दत्यादि रिगपुखणादिवचन- 
विसेधेन-तथेव लौकिकं वाक्यं स्षविवाधे परिव्यजेत् । इति 
डे मा द्युदाहतजावाकिवचनेन हेमा द्विधंथस्येव लयाज्यत्वापत्तेः । 

हेमाद्विनिणौतकालसंकङढीकरणार्थं भमायञ्ु्योग इति प्रति- 
ज्ञाय प्रवृत्तात्-निश्ीयद्धयव्यापिनी क्िवराजिचतुर्दश्ी प्रदोष 
निश्चीथोभयव्याधिलाभात्संकद्पकालमारभ्य सत्वादहोरायोभय- 
योगाच्च परेवेति माधवात् । यदा तूत्तरदिने धरदोषव्यापिनी 
न निखीथव्यापिनी पू्वैदिने निशीथव्यापिनी न श्रदोषन्यापिनी 
तदोत्तरस्याः प्रदोषव्यापित्वेपि पूर्वैव । अधैराजात्पुरस्ताचेदिति 
हेमाद्रिनिबधस्शल्यतरवचनादिति मदनरक्षाच दिनद्वये 
धरा्व्यापिनी परेषेव्येव हेभाद्रिसिद्धांत इति निश्चयात् । 
तस्सादिनद्वयेधैरात्रव्याघो परेवेति सिद्धम् । पतेन युक्ता चेज्ञयया 
निरीथसमयादूष्यै तद्योदिता पर्वैवापरथेति कालनिणैयदी 
पिका । पूवा बहुकमैकारुव्यापिनी उत्तरा तु न तथेति देमाद्वि- 
भ्रथार्थज्ञानाभावपयुक्तत्वात् कालादचोमाधवनिणेयाग्त 

ज्योतिर्निवंधतिधितत्वादिगौडभ्ंथविरोधाचोपैक्षयैव । यत्तु 
भदनरननेन दिनद्वयेऽथरा्रव्यापिन्यपि पूर्वैवेति प्रतिज्ञाय अने 
कवचनेः पूर्वविद्धाविधानात् । भवेच्च चयोदद्यां भूतव्याभेति 
व्रचनात्-महतामपि पापानां चट वे निष्कृतिः पर । नदष 
कुर्वेतां पुंसां कुह युक्तां तिथि त्विमां । इत्यनेनोत्तरानिषेधादिति 
हेतुत्रयस्ुपन्यस्तं तस्य यस्यापि द्वितीयाधैरान्नव्यात्यभावे साव- 
काशस्य-रिवराजिवते भूतां कामविद्धां विवज॑येत्। इति-निशगेदये 
चतुर्दद्यां पूवा व्याज्या परा शुभा । इति निरवकाश्येन वचनद्वयेन 

१ निक्ञाद्रये. 



वाधितत्वात्छरूपासिद्धत्वेन तत्सखाधकत्वासंभवाद् धतिज्ञापाधस्यं 
साभ्यसाधकत्वामावात् कालाद रदेमाद्विमाघवनिणेया- 
सतस्थोतिर्निवधतिधिलत्वादिशंथविरोधा्चायुक्तमेव । 
अत एव॒ दिनद्मेऽश्रराचरिन्यापिनी पूर्वत कारतख्विवेचनं 
तदबुयायिक्रल्रल्लावल्यादयोऽप्युपेशष्याः । शिकवसातरिवते भूता 
कामविद्धां विवजैयेदित्यादिवचनवियोधात् । अतं दवोमयचा- 
धैराजन्याघावुत्तरेति आधवस्तन्न सम्यगिति दैखाद्रिरिति 
स्छृतिकोस्तुभोप्ययुक्तः । हेमाद्रथथोक्ञाननिर्वधनत्वाञ्च । 
अतएवात्र हेमाद्विमाघवयोविप्रतिपत्तिरिव्युपरकम्य तसाड़- 
पक्ष्यो हेमाद्विरृतो निर्णय इत्युपसंदारयुक्तो द्वेवनिर्णयः । दिन- 
दयेषरज्ञव्याप्तौ हेमा द्विमते पूवी भाघवमते परेति अलष्टा- 
तृणां “व्यामोदापादिका-नि्णयसिधुलयूखकार मह्ञोजि- 
दीक्षित्तादीनासुक्तिस्प्युपेक्ष्या । हेश्माद्रथ्थानवचोधप्रयुक्तत्वा- 
दिति बिमावनीयं । यदा तु पूर्वदिने राचितृतीययाममारभ्य 
परवत्ता द्वितीयास्तानंतरं पष्ठे पंचमे चा मुहूत समाप्ता तदा 
पूैविद्धत्वाभावेन पूर्ैविद्धाविधायकार्धैरात्रास्पुरस्ताच्वेदित्यादि- 
पूवैविद्धाविधायक्रवचनानामवच्त्तेः प्रदोषव्यापिनी च्राद्येलयाघ्यु- 
दाहतनेकवचनेरूतरस्या एव विधानादुत्तरेव ! नच मवेद्यत्र जयो- 
दद्यां भूतव्याक्षा महानिशा 1 इति वचनात्पूवौ कतो न भवतीति 
शक्यं । पूवैविद्धाविधायकवचनविषये उपपन्नस्यास्य वचनस्य 
उचराविधायकानेकवचनानां वियेधेन तच परघ्रत्तेः रंकितुमप्य- 

शक्यत्वात् कालादश्यं देमाद्विमाधवनिभयास्रतमदन- 
रल्लादिभ्रंथविरोधापत्ते्च । यदा तूत्तरदिन एवाधैराच्व्यापिनीं 
तदा पदोषन्यापिनीलयादिंवयनेभ्यः । पूर्वदयुरपर्थुवो महानिशि 
च्रतुर्द॑री । व्याप्ता सा इदयते यस्यां तस्यां कुयीद्रतं नरः । इती. 
सानसंदहिलावचनाचच परेवेति निधिचादमेवेति । तथाच सवै- 
वचनानां हेमाद्विनाधवयोश्च पकवाक्यताप्रदशौनपूर्वकं कृतस्य 
रिबरातरिनिर्णयस्यायं संग्रहः । पूर्वदिने दवाध्वेरच्र्यापिनी 
पूर्वा, उत्तरदिने पवाथैरचन्यापिनी दिनद्ययेप्यश्रराज्रव्यापिनी, 
दिनद्वयेव्यधैरावास्पद्रीनी च उन्तरेषेति जञेयं । विस्तरस्तु भत्छृते 
हेमाद्विमाधयैकमलयपरदसैनेऽदुसंधेयः । अस्यां रविन्रारादि- 
योगे प्रारस्त्यञुक्तं स्कांदे-माधरृष्णचतुर्दद्यां रविवारो स्वे- 
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ददा । भोमो वापि भवेदेवि कर्तव्यं बतसुत्तमम् । शिवयोगस्य 
योगे वे तद्धवेदुत्तमोत्तमं । तथा-अयोदशी कडाष्येका मध्ये 
चेव चवुदंशी । अते चेव सिनीवाली जिस्पृशषयां रद्रमचैयेत् । 
इति } बतस्वरूपं तु उपवासपूजाजञागरणरूपग्रधानत्रयसमुदायः 
तदुक्तं हेभाद्री नागरख ड-उपवासभ्रसंगेन वदादपि च जाग- 
रात् । शिरस्तथा तस्यां छिगस्यापि धपूजनात् । अश्वया मते 
भोगान् रिवसायुलज्यमाघुयात् । इति अयाणाश्रपि कखसंवंध- 
योधनात् स्कादि--प्वं ढादद व्फणि रिवसनिभुपोपकः। यो 
मां जागरते सि भुजः स्वभैमाष्टेत् । शिवं च पूजयित्वा यो 
जागर्ति च चतुदैरीं } मादुः पथोश्रररसं ज पिवेत्स कर्थं 
चन । इति । दवेखाद्रौ समस्खंडे-खयंभूखिगमभ्य्च्य 
सोपवासः सजागरः । अजानन्नपि निष्पापो निषादो गणतां गतः । 
इत्यादिवचनेखयाणामपि पराधान्यपतिपाद्नात् । तथा- 
माघे कृष्णचलुरदैदयां क्वैव्यं वतमुत्तमं । इत्युपक्रम्य-जयोदद्यां 
विशालाक्षि एकभक्तं समाचरेत् । उपोषितो बसयोे चतुर्दश्यां 
वयनने । इल्यादिभिरंगपूजासुक्त्वाः स वे शुध्यति पापेन चिधि- 
शवेन वरानने । इति प्राशस्त्यममिध्ाय--जागरं त्र ङतैव्यं गीत- 
वादिवमंगे; । कर्तव्या यामपूजा च छयानं पंचाश्ुतेन तु । इत्युक्तं 
ततापि याणां प्राधान्यं समानमेव । एवं सति न स्नानेन न 
वेण न धूपेन न चातचयैया । तुप्याि न तथा वुष्पेयंथा तत्रोप- 
वासतः । हति क्चनादुपवाल एव भ्रधानमिति तिथितन्त्वसु 
येश्यं । उपवासग्रारास्त्यवोधकवचनस्य पूजादे; प्राधान्यवाधक- 
व्वासंमवात् । अन्यथा न तथा बलिदानेन पुष्पधूपालुेपने; 1 

यथा स्तुष्यते मेषेमैहिषेर्चिभ्यवासिनी । इव्यादीनामपि प्रूजादि- 
्राधान्यविधातकत्वापत्तेः । अयाणां ` पाधान्यमिति हेमाद्वि- 
आघववियेघाच्च । अतदव-अथवा शिवरात्रि च पूज्ञाजागर्णेनै- 
येत् । कश्चिव्पुण्यविशेपेण बतदहीनोपि यः पुमान् । जागरं कुरते 

तज स श्द्रसमतां बजेत् । इयेवमादीनि केवखपूज्ायिधायकानि 
तान्यजुकद्पत्वाद्शकविवयाणीति दै णाद्रेलाधवादयः | दद् 
शिवरिबतं संयोगप्रथक्त्वन्यायेन निलयं काम्य च । तत्र ने- 

ह्यत्वं-परात्परतरं नास्ति शिवरात्रिवतात्परं । न पूजयति 
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भक्लेद र्दः विभुवनेश्वरं । जंनुजन्मसदसेषु मते नात्र 
संशयः । वपे वै महादेवि नसो नारी पतिव्रता । शिवरायौ 
महादेवं कामं भक्ल्या पूजयेत् । भावकृष्णचतुरददयां यः शिवं 
शचंसितवतः । मुमश्वुः पूजयेन्निवयं स रमेदीष्ठितं कं । अणैवो 
यदि. शुष्येत क्षीयेत दिसवानपि । मेरुम॑दरछंकाञ्च श्रीरोखो 
विध्य एव च । चल्यते कदाचिद्दै निश्चलं हि शिववतं । श्वयेव- 
मादिष हेमाद्विमाधवयोः स्कदपुराणादिवाक्येखु अकरणे 
रल्वायश्रवणेन वीप्सानिल्यनिश्चकदरन्दैश्च नित्यत्वं निश्चीयते । 
शिवं च पूजयित्वा यो जागतं च चतुर्दशीं । मातः पयोधररसं 
न पिबेत्स कदाचन । मम भक्तश्ठु यो देवि शिवरिसुपोषकः । 
गणत्वमक्षयं दिव्यमक्षयं शिवासनं । स्वान्मुक्त्वा महाभोगा- 
च्छते भूयो न जायते । इत्यादिवाक्येषु फरश्चवणात्काम्यत्वं च । 
एवमेतद्रतं कुरयात्पतिसंवत्सरं वरती । द्ादशान्दिकमेतत्स्याच्- 
वुर्धिश्ाब्दिकं त॒ वा । स्वीन्कामानवाभ्नोति प्रेय चेह च भानवः । 
इतीशानसंहितायामपि फलश्रवणात् 1 वैष्णवादीनामपीद् 
निल्यं । शेवो वा वैष्णवो वापि यो वा स्यादन्यपूजकः । सर्व पूजाफङं 
देति शिवराचरिवदि्ुलः । इति तत्वोदाह्तेग्वरसंदहिता- 
वचनात् ! ततैव यमं भ्रतीश्बरवचः-वेदसारेण संपूज्य रिव- 
शजो महेश्वरं । दिवराचिन्रतं रत्वा ज्या ब्रह्मत्वमागतः । 
वियासरारेण मंत्रेण दिवराजो महेश्वरं । रिवरार्चित्रतं कृत्वा 
चिप्णुर्विष्णुत्वमागतः । शिवरान्ौ रिव पूज्य श्रत्युमोचनविद्यया । 
कटपायुरभवतपू्व मार्कंडेयो महामुनिः । अष्टौ च वसवः पूर्व 
ख्द्रा एकादश स्यताः। बेदसारेण मां पूज्य सर्वे देवत्वमागताः । 
बहुना किमुक्तेन सारभूतं वचः णु । आचांडारं मञ्चप्याणां 
पापसंदद्टनक्षमं । इति । 

असिन्वते अधिकायुक्तो माधवे इदानसंहिताथां- 
दिवरातिवतं नाम सर्वपापप्रणारानं । आचांडाठं मञुष्याणां 
शुक्तिमुक्तिप्रवायकं । इति। उपवासस्वरूपं तु-उपाचृत्तस्य पापेभ्यो 
यस्तु वासो युणेः सह । उपवासः सख विज्ञेयः स्वेभोगविव- 
जितः । इत्यायेकाद्शीगरकरणोक्तं द्रष्टव्यं । अधिकारिनियमाश्च 
चतदेमाद्रों ज्वूधवे च स्कादे ददिाताः-माघमासेतु या 
ङृष्णा फाल्युनादो चतुर्दशी । सा च पुण्या तिथिर्तेया सरव॑पा- 
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प्रणारिनी । अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दया क्षमा ! चांतात्मः 
छोधहयीनश्च तपस्वी हनसूयकः । तस्मे देयमिदं देवि गुरुषा- 
दाद्गो थदि । अन्यथा यो ददातीदं स वाता नरकं व्रजेत् । इति। 

बतविधिमाह इक्ानसंहितायां ₹ईन्वरः-श्णठ वद्य 
न्बतविधि श्णु विष्णो गदाधर । मम धियकरी चेषा 
मघङृष्णा चतुर्दशी । महानिदयन्विता यत्न तत्र छयोद्रतं त्विद् । 
सा तिथिः सकला हेया दिवा वा यदि वा निशि! पूैद्युरेक- 

दाश्नीयादतधावनपूर्वकं । अद्रोदेणान्वितः यांद्रद्यचयवती 
तं । ब्रह्य महत चोत्थाय कचरौचविधिक्रियः ॥ खंध्या- 

मुपाष्य विधिवत्प्रातःख्ानपुरःसरं ॥ अ्मिवाच शुडे भक्त्या 

तद् वुक्ञामवाण्य च । शिवस्य संनिधिं गत्का भरणस्य चुषकेतनं । 

वरतं संकश्पयेत्तत्र स्वाचांतः सुसमाहितः । शिवराचिव्तं देव 
करिष्ये शिवसंनिधौ । निर्विभ्रं कुर देवेशा भक्तिम्राह्य महेश्वर 1 
पव संक्ष्य विधिवच्छांतो भूत्वा हिते स्तः । पूज्ञोपकरणद्व्यं 
सर्य संपादयेत्ततः । मभ्याह्कारे संघाते न्दी गत्वा समुद्रगां । 
सरित्छुख्यादिक गत्वा खायादेव विधानतः । निल्यदेवाचैनं 
याद्ुदमागस्य भक्तितः । शिवस्य यज्ञनष्थानमटंकुयौर्समा- 

हितः। संमाजनालुठेपायेः रोधयेन्मध्यमेव च । वितनभ्वजमा- 
द्यैश्च फरपक्रान्नलंवितेः । अलंदुःयौचतुर्दिठु चस्रकास्यादितोरणेः। 
अटैक खुचित्रेण सायंसंध्याघरुपास्य च । पूजोपकरणद्रम्य- 

प्रादाय सुसमाहितः । ्र्षल्य पादौ हस्तौ च छयौद्ाचमनं 
द्विजः । पूजाणहं प्रविक्यप्थ प्रणम्य शिवमीश्वरं । उपविदया- 
सने शुद्धे प्राणानायम्य वाग्यतः । वामहस्ते विनिक्षिप्य भसितं 
सितमुत्तमं । दक्षिणेन स्प्ृशेद्धस्म जपन्नस्यादिसप्तकं । क्षिपेच्च 
भस्म शिरसि मंनितेष्यथ भस्मनि ! शिवंदेवं च संस्मृ 
विशञ्यांगानि संस्प्रसेत् 1 पुनस समादाय वामपाणो विनि- 
क्षिपेद् । प्रणवेनाथ खावित्या देवीसुक्तेन वा पुनः । च्यवकेन च 
मेण ततः संश्रेञ्य पाणिना । त्रिषु धास्ये्यस्तु कलारादि- 
ष्वयुक्रमाव् 1 भणिवंधे दिखास्थाने कंडे चेव विरोषतः । रद्रा- 
क्षान्धास्येत्पश्चाद्रती नियतमानसः ! मद्भक्छंश्च समाहूय दद्या- 
जनसाधनं । भक्तेः संभूय देवेदां पूजयेत्सुसमाहितः । स्वशुरू- 
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कतेन मागण यजेदेवं भयल्लतः । आलनं पायमर्यै च मधुपर्क. 
दिकं ततः । पचाग्रूतेन संखाप्य लापयेश्च फटोदकेः । पुष्पो. 
द्कैर्गेधतोयैः खाप्येत्छुङुमांबुभिः । रलोदकेश्च देवेशं तथ! 
करूरजांबुभिः । रेपयेद्यवच्ू्णे्च छर्चयेद्धिववपत्कैः । उण्णोद्- 
केन संखराप्य सरापयेच्छीतलाबुभिः । वरं दद्याच देवाय सोप- 
वीतं च भक्तितः । दच्ादाचमनं भक्त्या पाचमर्यदिक ततः 1 
कपूरङुङकुमोपेतं गंधे दद्याच्छिवाय तु । भूषणैसूषयेदवं देम- 
रलादिनिर्भितेः । अखंडविव्वपत्र्य खदुकोमख्पत्रकैः । पुष्पैः 
संप्रूजयेदेवं कमरोत्पलपूर्वकैः । म्िकामालतीभिश्च चंपकैः शात 
पत्रकः । कुवपुलनागवङ्खेः दिरीषारोककिदयकैः । अर्कपुष्पैरपा- 
माभैवृदतीरामिपूैकैः । अन्ये्नीनाविधेः पुष्पर्चयेत्परमेभ्वरं । 
घृताक्तं शुग्युटं दचादीपमाज्येन योजयेत् । गोधूमपिष्टपचितं 
पकाच्नादिः च संयुतं । टेद्यचोप्यादिसंयुक्तमाव्येनान्वितमाद्- 
शत् । नानाविधफरोपेतं दयान्नैवेयमास्तिकः । कपूरकस्तूरीयुक्तं 
द्चा्ताूकमास्तिकः । ततो नीराज्येदिव्यर्भक्तया कपूरदीपकैः । 
चामरं व्यजनं. दत्वा दर्पणं चापि दृशतीयेत् । ततः प्रदक्षिणां 
कयौत्सव्यासव्यविधानतः । शतमण्नत्तरं चापि प्रणस्य च पुनः 
पुनः 1 ततो वादि्रघोषैश्च गीतस्तोजादिपाठकैः । पुराणवचनै- 
श्चैव कुर्याजागरणं नती । पवं द्वितीययामेपि पूजयेदंविकापति। 
भणानायम्य विधिवद्रा्ो सेकद्पनं जपेत् र्रीभित्यादिमंतारम्यां 
संकरप्य सुसमाहितः] एवमेव यजेदेवमुपचारेम॑दानिदि ! जागर 
चोपवासं च तक्िन्छुर्थाद्रती . पुमान् । प्वमेव तथा र्ध 
पूजाजागरणे्नयेत् । पूजांते च जपेत्स्तोजं नामभिश्चांजद्ि क्षिपेत्। 
ऋषय उचुः-कि तत्स्तोचं महाभाग कानि नामानि सुरत { 
तत्सवं कथयास्माकं छोकानां हितकाम्यया 1 सूत उवाच 1 शदण्व॑तु 
ऋषयः सर्वे व्यासेनोक्तं वदाम्यहं । यस्य वै पाठमा्रेण बत- 
स्यैव फं कभेत् । नमः सकठकल्याणद्ायिने शूलपाणये । विष- 
यार्णवमद्यानां सुद्धरणदेतवे । अतितेदस्वरूपाय वा्तीतिकात- 
वर्तिने । स्वमावोद्ारथीसय चिद्रूपाय नमोनमः । यत्र सर्र 
यतः स्वै यत्स तन्न संशयः । लोककोरकलितं वदै रंभ 
मदोग्णं । दैरिकेश्षणमारद्य ध्रीपद्मानि विकासयम् । उदितो 

१ "अक्ञेहलेहरूपायः. 



स्ापद्श्वणर्पट्व तु स्व्जष्ता हरर्ववस्ला | यस्य दृकव्स्य तव कद् 
शसर्वकारणकारणं । भवाभवपरिश्चीणमर्व्यानां स्छतिमाच्रतः ¦ 
नवं हरति यो निलयं चंदे भवभिषक्तमं । यस्िन्सूयो न मातीको 
व्चंद्रमा अनिोपि वा। यस्य भासा विभातीं तं वंदे शिवमव्ययं । 
स्मात्मायमं महात्मानं सर्वभूतहृदि स्थितं । चेतःसेव्यं खप- 
ददः महादेवं नमास्यदटं । पकोपि वड्धाभाति भरतिदेदसभुद्धवः। 

इदिस्थोपि हि यो दुरस्तं नमाभि सदारिवं । ब्यविष्ण्वादि- 
दैवेषु चपश्चिखगयोनिषु \ यतरे निवसल्येकस्तं नमामि सद्ा- 
सिव । भक्तानां शुरुमोऽतीव चिक्ञेयश्च विवेकिनां । €दयो ज्ञान- 
छशा निलयं तं नमामि महेश्वरं । यस्पाद्पद्मप्राणामदपं 
विष्ण्वादिकं पदं । चसरेणुपमं प्राहुस्तं वंदे शिवमव्ययं । खषा 
स्वमेव लोकानां पालको जगतामपि । अंतकोसि त्वमेवेश 
प्न मान्नि त्वां महेश्वर । अपराधसदसखाणि क्रियंतेऽहर्नि्चं मया । 
प्पादि मामपसधेभ्यः पिता पुजभिवौरसं । एतत्स्तोत्रं पठेधस्तु 
शक्त्या यस्तु णोति चं । रिवसत्रिबत्तफलं धराधरुयाल्सोपि 
उवानवः । सूत उवाच-कथययामि युनिधेठ नामानीमानि यल्लतः। 

ज्छतस्य परिपूणीरधं रिवप्रियकराणि वे । सिवो श्दरः पट्युपति- 
ज्रकंठो महेश्वरः । दरिकेदो विरूपाश्च; पिनाकी च्िपुयं- 
लकः । रभु; शी महादेवो नामान्येतान्युक्रमात् । चतुर्रवं 
स्व सुश्या्यं दद्यात्पुष्पांजङि वती । एवमेव समुच्चार्य यामे यामे 
याते निशि 1 स्तोत्रैः स्तुत्वांजटि वध्वा नमस्छुर्यात्तु नामभिः । 
भाते समचुप्रापरे शिवपूजां समाप्य च । स्नात्वा तु विधिव- 
र्स्संध्यासुपास्य च यथाविधि । आगत्य देवसदनं शिवं संपूज्य 
अक्तितः । बाह्यणान्दाद शाहूय पादो प्रश्चाद्य भक्तितः । अभ्यर्च्य 
अं ध्वयुष्पायेदरश्चेव नामभिः । कंभमेकेको दचयात्तिरुपक्रा- 
छ्य संयुतं । प्रयेकं दक्षिणां ददाच्छिवं स्त्वा विस्जेयेत् । प्रातः 
ष्यूजां विधायैवं शिवाय विनिवेदयेत् । यच्छतं मं्रतो दयेनं यच 
स्नक्त्या विना तं । यञ्च दक्षिणया हीन परणं करु महेश्वर । 
स्व मर्षयित्वा देवाय बाद्यणान्भोजयेत्ततः 1 तिथ्यंते पारणं कुत् 
व्येश्वुपुभ्ादिसंयुतः । पवमेतद्रतं कुयाद्भती संवत्सरं प्रति । सर्बौ- 
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हिकसयनिवतः 

न्कामानव्रोति परेव चेह च मानवः । इति । इति - 
विधिः! 

अथोद्यापनं । स्वसमुक्तविधानेन चतं कुर्याद्विधानतः । 
चतुधिराति व्षीणि यद्वा द्वादश वत्सरं । चतुर्विशातिमे वर 
यादु यापनं ती । अथवा दादे वर्षं कुयौदुचापनं बुधः । उ- 
मामहेग्वरस्यार्चा पठमातां हिरण्मयीं श्रुताध्ययनसंपन्नान् खेचा- 
चारसमन्वितान् । शिवभक्तिसमायुक्तान्द्ाद श ब्राह्मणाञ्छुचीन् । 
आचाय वरयेदेकं मार्यापुजादिसंयुतम् \ श्चुताध्ययनसंपन्न- 
मात्मनिष्ठं नितेद्धियम् ! तसिन्चुयापने चेव ऋषविग्बरणमिष्यते । 
मधुपर्क ततः कुयौत्तस्सिन्नहनि संयमी । तेषामाभरणं द्चाद्- 
खमंसुलिभूषणं । पूजोपकरणं स्वै ततः संपादयेद्रती । नद्य 
गत्वा विधानेन क्रुयान्माध्यादहिकं ततः । उपास्य पथिमां स्यां 
पूजोपकरणानि च! आदाय संयतो भूत्वा प्रविशेच्च रिवालयम्। 
आचार्येण च ऋत्विग्भिः सहितः रिवमर्चैयेत् 1 पूजासाधनक 
दरव्यं तेभ्यो ददयात्पथक्पृथक् । तस्यास्य महादेव रशिवराश्रिबतस्य 
च । उद्यापनं करिष्यामि निर्विघ्नं कुर शकर । मंबेणानेन संकटप्य 
भस्म धृत्वा विधानतः । पुबौक्तेन विधानेन यजेदेवं अरियंवकं । 
रिवसूक्तजपेश्चैव रुद्रस्तज्पेस्तथा । सृत्यगीतेस्तथा चायैः पुरा- 
णश्रवणादिभि; । यामे यामे यजेदेवं कुथाज्ागरणं वती 
प्रमाते समनुभ्राते शिवपूजां समाप्य च । प्रातः स्नात्वा विधा- 
मेन कयदचचिपरुखं वती । तस्मिन्नावा्येदेवं दरिबह्यादि वंदितं । 
शुद्कवणं चिमे च जटाच॑द्रकल्ाधरं । खगरंकधरं देवं वरद्ाभय- 
पाणिनं । गंधपुष्यैः समसम्यच्य इुनेचैव विधानतः । कपिलायाः 
सलवत्साया घृतमच्र प्रशस्यते । कृष्णघेन्वाः सवत्साया धृतं वा 
जहयाद्रती । कद्भुद्ायेति मंत्रेण अतेपितर इत्यपि । इइमारुद्राय 
सूक्ताभ्यां प्रत्य॒चं जुद्याद्रती । तसरुषदीति मंत्रेण तथा वे उयंव- 

केन च । वेद मात्राथ जह्धयादाज्यमण्ोत्तरं शातं । अष्टोत्तरशतं 
पञ्ात्तिटेव्योहतिभिहनेत् । ततः स्वितं इत्वा प्रायधित्ताहू- 
तीर्बैती । ततो पूजयित्वा च वस्थं भसम धारयेत् । विस्ज- 
यित्वा देवेशं व्राह्मणान्पूजयेत्ततः । गंधपुष्यैः समभ्यर्च्य रिवं च 
विनिवेदयेत् ! करमश््यसमायुक्तं तिटेरपि समन्वितं । तेषां च 
दक्षिणां दद्याध्यद्येकं निष्कमा्रतः । छनं चोपानदो चेव दयाच्च 
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करपच्चिकां । उमामदेश्वरस्याचौ सर्वोपकरणेर्युतां । गां महीं 
हेम र्लं च आचायाय पकद्पयेत् । दत्वा तु दक्षिणां वश्च 
बाह्मणान्प्रार्थयेचतः 1 भवंतो हि च्ुवेस्वत्र घतं संपूर्णमस्त्विति । 
उद्यापनेन सहितं शिवरा्चिवत त्विदम् । यच्छतं भवता मेऽ 
परिपृणं तदस्तु मे । ततः संप्रा्थयेदेवं कृतांजलिपुरः स्थितः । 
यत्तं मचत हनं साधनेश्च विवलितं । भक्त्या दक्षिणया 
हीनं संपूण इख दाकर । त्रह्मत्वं परात्तवान््ह्मा विष्णुर्विष्णुत्व- 

भाप सः । त्वां समारभ्य देवेशा देहि मे भक्तिसुत्त- 
माम् । एवं सं्रा्यं देवेद्ध घतं तस्मै निवेदयेत् ! जतं शिषा- 
त्म त्येतत्कताहं च महेश्वरः । बतेनानेन श्ुप्रीतो भूयान्मम 
सदाशिवः । विसजयित्वा देवेशं ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः । संर्वधि- 
वांधचै; सार्थं स्वयं @र्यात्तु पारणं । इति । इति शिवरानिनतो- 
द्यापनम् । 

अथ पारणानणेयः । तच यद्प्यन्रद्ानसादहताया | 

जन्माष्टमी सेहिणीं च शिवरन्निस्तयथेव च । पूर्वविद्धेव कतैव्या 
तिथिभांते च पारणं । इत्यादि पूवोक्तेषु वाक्येष्वपि तिथ्यंते 
पारणं प्रतीयते । तथापि-अष्स्यामथ रोहिण्यां न कुयौत्पारणं 
कचित् \ दन्यात्पुयाछतं कम उपवासार्जितं करम् । हइस्यादि नि- 

वेधस्याणम्यादाविव अरूते असंभवात् । तिथीनामेक स्वासा- 
मुपवास्वतादिषु । तिध्यंते पारणं कुयीद्धिना श्िवचठुर्ईरीम् । 
दति माधवोदाहतस्कंदवाक्ये पयेदासात् । उपोषणं चतुर्द्॑यां 
चतुर्ददयां च पारणं । छते; सुङतरश्चैश्च कभ्ते यदि वा न वा] 
बह्मा स्वयं चतुवकरेः पेचवक्रेप्तथा द्यं । सिक्थे सिक्थे फलं 
तस्य शक्तो वक्तं न पावंति | ब्रह्माडोदरमध्ये ठु यानि तीथौनिं 
संति वै । संखितानि भर्वंतीह भूतायां पारणे कते ! इति 
माधवीये स्कादवाक्येः पुण्यातिशायभ्रतिपादनात् । दिनमान- 
अमणेन या च रात्रौ चतुर्दशी । शिवरारिस्तु सा ज्ञेया चतु- 

द्॑यां तु पारणम् । इति तिथितत्वोदाहतगौतभीयेपि 
चतुर्ददयां पारणव्रिधानाच चतुदशीमध्ये पव पारणं प्रशस्ततरं । 
तत्र यदा निलयरृव्यपूर्ैकं . पार्णपयौक्ता चवुर्दशी नास्ति येषां वा 
पा्चेणादिश्राद्धप्रसक्तिस्तज संकटे विषमे . इत्यादिवचनेन जल- 
पारणग्रसक्तो तिथ्यंते प्रारणविधायक्रानि वाक्यानीलेव 
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ज्यदेकादरीपास्णनिणैयवत् निर्णयो न कतः । स्कांदवचना- 
न्यपि न लिखितानि कलु यदा द्वितीयदिने पारणपयौता सायं 

काले अभाव्य तदा चूची नो चेत्पस । रनौ भुक्त्वा वु पर्वणी- 
त्यनेन ग्नौ मोजननिवेघात् । चयो्यी यदा देवि दिनथुक्ति- 
प्रमाणतः । इति वाक्यात् दिवखभोजनाञ्येधेन यस्यां जयोद् दया 
शुपोपिवायां तिथ्यंते विहितं पारणं याघ्रौ नोपफएचयते तत्र 
त्रयोद्री दिनभुक्तिप्रमाणत दस्यमेनोच्यत इति मतसरुप- 
न्यस्य । तदयुक्तं । सुक्तिशब्दस्य भोजनकारघ्राप्तावपि तिथि- 
नक्ष्वारभुक्तिरिव्यादिषु ज्योतिभ्चाखनिरूढत्वात् । पवंच 
ुक्तिरब्देन भोजनथ्रहणे अर्धराघ्ात्पुरस्ताचेदिति संकोचग्रसरंग 
इत्यादि तदूधणप्रस्तावे 1 अथ॒ तिथ्यंते विदितं भोजनं यषा 
दिवा संभवति तदा पवौ श्रयति । तन्न॒ । खक्ष 
णाप्रसंगात् रा्िमोजनेपि बाधकाभावाच्च निषेधस्य राग- 
-प्राप्तभोजनविषयत्वाद्रागमप्राप्छामे विधिस्पृष्टे निषेधापवृ्तेरित्यंतेन 
तन्मतदूषणमातरं कृतं तद्युक्ततरं । अन्यथा पूवेसू्यौस्तमारमभ्य 
मघरत्ता चतुदंशी द्वितीयसू्यस्तास्ाकक्षणे समाप्ता तत्ोत्तरा- 
हणे अंगभूतपारणायुरोधेन प्रधानान्यथाकर्णानौचिलयादिति । 
एवं सति निरवकाडशशिवरा्चिमात्रविषयकस्कःदवचनविदित- 

पारणस्वीकारे न देभाद्िविसेधः । एतेन वततिथरंते निशीथेपि 
वाश्नरीयादिति दीपिकां वु-तिभ्यंते पारणं इर्याद्धिना शिवच- 
तर्दरीं। इत्यादिश्कांद् वाक्यैः-न राच पारणं कर्यीदते वै रोहि- 
णीवबतात् । तत्र निदयपि चा कु्याद्जयित्वा महानिशा ¦ इति 
मदनरत्रे गौडनिवंघोदाहत मविष्योत्तरवाक्येन ` च 
विष्दधेव । यदा चतुर्दशी यामच्रयमतिक्रामति तदा चतुर्दशी. 
मध्ये पूर्वाह्णे पारणं कुयीदिति साधवप्रये श्राद्धादैरप्रसक्ती इति 
दोपस्यावदयकत्वात् । यदा यामच्रयादर्वागेव चवुर्द॑शी समाप्यते 

तदा तिथ्यंते पारणमिति पूरवघ्रेथेपि पार्बणध्राद्धादिप्रसक्ताविति 
रोषादिंकद्पनायाः कथंचित्पूवोक्ताथं ण्व तात्पर्यं कल्प्यं । 
अन्यथा- ति्यंते पारणं कयोद्धिना शिवचतुदरीम् । रिवसा- 
रस्तु सा कषेया चतुर्दश्यां ठ पारणं । इति पूर्वोद्तस्काद्- 
गौततमीयवचनविरोधापत्तेरिति बोध्यं । यज्ञ॒ यदोत्तरदिने 
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दिवैव चतुर्दरीसखमात्िस्तदा तिथ्यंते पारणं, यदा तु रात्नौ ति-. 
थ्यंतस्तद्ा चतुर्दृशीमभ्ये पात्रेव पारणं । खा त्वस्तमयपर्थतव्या- 
पिनी चेत्परेदनि । दिवैव पारणं छयीत्पारणाच्नैव दोषभाक् । इति 
कासादश्टिखितरिवराचिप्रकरणपटितस्खतिवचनादिति च- 
दनरल्ञे कालतत्वविवेचनाद् चोक्तं तदुपेक्ष्य । यतो य- 
श्याम्ष्म्यादितिथो-अषटस्यामथ सेद्िण्यां न कुःयात्पार्णं कचित्। 
इत्यादिनोपोप्यतिथिमध्ये पारणं निविद्धं । खा त्वस्तमयपर्थता 
तदा रा्नौ पारणे प्राते तथापि । अन्यतिथ्यागमो रजौ तामस- 
स्तेजसो दिवां । तामसे पारणं कुर्वन् तामसीं गतिमश्चते । इत्य- 
नेन शाश्च वन्धिवेधात्पारणस्य चावद्यकत्वादिवेवेल्युक्तं न 
दोपभागिति 1 अनेन यच दोपषत्रसक्तिस्तन्नेवाभ्यसुज्ञावो 
धनात् , शिवरात्रौ चतुदरीमध्ये पारणस्यातिप्रादास्त्यप्रतिपाद- 
नेनास्य वाक्यस्य शिवराचिविषयत्वासंभवेन भ्रकरणादिगस्य 
प्रावय्येन च रिवराञ्यन्यविष्रयत्वस्यैवौचिव्यादिति दिक् । 

निणगथिध्यादौ त तिथ्यंत्ते फारणमिदं शिवर्ौ 
न संवध्यते । तस्माच्तिथिमध्ये घव पारणमित्युक्तं । ततरैताः 
पूवेयुताः कायां दयेकशेपेणोपस्ितासु मध्ये एकस्यामनन्व- 
यस्य॒ वक्तमराक्यत्वात् , शिवराचिमाज्रविवयक तिथ्यंते पारण- 
मितीशानसंदिलावाक््यविरोधाचोपेश्यं । यच अयश उन्तं 
तिथ्यंते गोणकारः । स्वकाखादुत्तसे भोण इति मंडनोक्तरिति । 
तत्नोचर्त्वं स्वकारत्वाधरयनिरूपितं चेन्प्ुखकालांतर्भतोत्तर- 
क्षणादीनां गोणत्वापततेः स्वोदेरोन विहितकाठत्वावच्छिन्न- 
निरूपितोत्तरत्वस्यैव बक्तव्यत्वात् । प्रकृते तिथ्यंतस्यापि अनेक- 
वाकयैर्विहितकारत्वात् गौणव्वोक्तेः कथमोचित्यमिति चिव. 
नीयं । तस्मात्कालद्वयस्य सुख्थत्वेपि चतुद शीमध्ये पारणे पुण्या- 
तिश्यश्रचणात्तस्य मुख्यतरत्वमिव्येव स्वीकवुमुचितमिति बोध्यं । . 
इति शिवयत्रिपास्णनिणेयः । 

यश्च-यंदीच्छेद्धिपुान्भोगान्दिवि देवमनोरमान् । आगमो ` 
कविधि. कृत्वा प्रा्नोतति सकर फलं । आदौ माभै- 
शिरे मासि दीपोत्सवदिनेऽपि वा 1 गृङ्णीयान्माघमासे 
चा द्वादशैवमुपोषयेत् । निशि जागरणं कृत्वा दीपदयोतित- 
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दिश्ुखः । गीतवाद्यविनोदेन पूजाजाप्येः दिवे रतः । इत्यादिना 
शका पुराणे दिष्वरात्रिकरणमध्ये एव द्वादशस्वपि छष्ण्यलु- 
कशीषु शिवरानित्रतवदेव कास्यं वतं विदितं । तजाप्युपचासपूला- 
जागरणविधानाद्रा्िप्राधान्यस्य सत्वाद्रहरािव्यापिनी चतुर्ददी 

ग्राह्या ! यदा दिनद्ययेपि निशीथव्यापिनी वद्ा पूर्वोक्तरीत्यो- 
तरेव वहुकमैकारव्यापिनी ग्रा्येति हेमा द्रिलिद्धांतादपि तथेव 
प्रतीतेः । पतेन साभ्ये तु पूर्वौ स्यतेति दीपिका, साभ्ये पूर्वेवेति 
हेमाद्िरिति निणेयसिधुश्च देमाद्विविरुदढ ण्व 1 यन्तु- 
चतुर्दशीमुपोषति शिवभक्ता नराधिप । न तेषां गमनं श्यूप 
नरके द्यते कचित् । इत्यादि मार्कंडेयादिवचनेविंहितं प्रति- 
मासं छृष्णचतुर्ददयां शिष्टेरनुष्टीयमानसुपवासमात्रं तत्-अखंडि- 
तवतो यो हि रिवराच्िुपोपयेत् । सर्घान्कामानवाभोति शिचेन 
खट भोदते ! इत्यादिना निलयदिवराभिवते अदुकट्पवत्कास्ये 
चतुर्दशीवतेऽचुकलव्पास्षभवात्स्वतंनमेव । तत्र चतुदंशी-पएका- 
दद्यणएमी षष्ठी उमे पक्षे चतुदंशी । अमावास्या वृतीयाच ता 
उपोष्याः परान्विताः । शति शृद्धवसिष्टवचनाव्मावास्याविष्छा 
म्रा्ता-कृष्णपशषेषटमी चेव छष्णपक्षे चतुर्दशी । पूवैविद्धा तु कतेन्या 
परविद्धा तु कस्यचित् । इति निगमवचना्रयोदशीविद्धा प्राकता 
तञ व्यवस्थामाह देमाद्रिमाधवयोगैह्ययेव्त । रदवतेषु स- 
वेषु कर्तव्या संमुखी तिथिः ! अन्येषु बतकव्पेषु यथोदिष्टासुपाय- 
सेत्] इति यथोदिएटामुत्तरामिवयथः।तत्र संमुखीराब्द्ः-संमुखीनाम 
सायाह्व्यापिनी या तिथिर्भवेत् । इति वचनात्पारिभाषिकः । तेन 
यद् पूरवैविद्धा लभ्यते तद् पूर्वैव नोचेदुत्तरेवेति विभाव्यतां 
सूरिभिः । इति शिवसत्रिनिणेयः । 

अथ लिवरानित्रतप्रपोगः । अदिसा सल्यमस्तेयं 
बरह्मचर्यं दयां क्षमा 1 रदांतात्मा क्रोधदीनश्च तपस्वी 
ह्यनसूयकः । इति । गुणयुक्तख्रयोददषयां एकमक्तं विधाय 
चवुर्दरयां दंतकाषटव््यं जिहोष्धेलनपूर्वकं सुखं प्रक्लाद्य खानसं- 
ध्यादिनिलयक्रियां विधाय छृताचमनः देवसंनिधौ गत्वा शिवं 
नमस्कत्य-शिवराभिवतं देव करिष्ये रिवसनिधो 1 निर्विघ्न ञ्ट 

् ^ कर 



दक्षोक्तर््दितीयमरहरे विदवपन्रवुष्पादिप्रूजोपयोगि सवै संपाद्- 
येत् । आदिश्यपुराणे-विख्वपत्रेरखंडेश्च सखङ्ृत्पूजयते शिवं । 
स््वपापविनिश्ुं्तः रिवलोके यदीयते । पचाक्चरेण मंज्रेण 
विद्वपनरैः शिवार्चनं । करोति श्रद्धया थश सं गच्छेदश्वरर 
पद् । दरसनादिव्ववरक्षस्य स्परैनाद्वंदनादपि । अदो पापं 
नश्यत्येव हि नाख । अंतकाले नरो यस्तु विष्वमूखस्य श्ू- 
च्िकां । आलिप्य सवेगाचाणि शतो याति परं गति । विद्व- 
यननैरखंडेस्तु पूजयेदिडुचेखरं । छष्णारम्यां संयतात्मा बरह्महत्या 
व्यपोहति । मातृद्या पिचदा वापि युक्तो बा सवैयातकेः । माघ- 
छृष्णचतुरददयां पूजयेदिदुरोखरं । भक्त्या विल्वदछैर्मोनी शिव- 
नाम जपन्निशि । सवैपापविनिुक्तो याति शेवं परं पदं । द्ुष्केः 
पयुषितेवीपि पत्र्विव्वस्य नारद । पूजयेद्विरिजानाथं मुच्यते सरव 
पातकैः । शिवरटस्ये-नित्यं सददरनार्दरवौ विव्वपन्नेः 
सदाशिवं । पूजयस्व महादेवं तस्मान्मा भरमदो भव । विव्व- 
पत्राणि श्युद्धानि स्वतः प्युपितान्यपि । शंकरा्चनयोग्यानि 
भवंतीदयस्ति हि श्रुतिः । सुवर्णं विदवपत्रं च रल्लं च रजतं तथा । 
नहि पयषितं यस्साच्छुद्धमेव स्वयं ततः । अर्पितान्यपि विद्वानि 
प्रक्षास्य च पुनः पुनः । शंकरायापैणीयानि न नवानि यदि 
क्रचित् । शुष्कं खण्डितमाद्रं वा वित्वपघं शिवशरियं ! पाद्ये 
रिवगीता्थां-विव्वमूल्दा यस्त॒ शरीरमुपटिपति।मतकार्ट- 
तकजनेः स दूरीक्रियते नरः । विव्वच्रक्षं समाधित्य यो मंत्रान् 
विधिवंज्ञपेत् । एकेन दिवसेनैव पुरश्चर्यां कृता भवेत् । ब्रह्मो 
तरखडे-माघमासे महापुण्या या सा छष्णचतुदंशी । रिव- 
विग विल्वपत्रं दुरभं हि चतुष्टयं । इति । लंगे-मणिसुक्ताध्रवा- 
केस्त॒ रलेरप्यर्चनं छतं । न गृक्ञामि विना देवि बिट्वपनरैवरा- 

नने । जविष्ये-सवैकामप्रदं विस्वं दारि्यस्य विनादरानं । 
विल्वपन्नात्परं नास्ति येन तुष्यति शंकरः । इति विव्वमहिमानं 
ज्ञात्वा-अस्रतोद्धव श्रीचृक्च महादेवप्रियः सद्ा 1 गृह्णामि तव 
त्राणि रिवपरूजाथेमादरात् । इति मंत्रेण इक्चं नमस्छृख विचियु- 
यात्। शिवपूजायां परशस्तपुष्पाणि भविष्यपुराणे उक्तानि-करः 
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कर्णिका! तथा कारस्य पुष्पाणि मंदार्ापराजिता । शमीपुप्पाणि 
` घन्यानि कन्जकः षष्ठिनी वथा । अपामार्मस्तथा पदं जातीपुष्पम- 
दोककं। चंपकोशीरतगसास्तथा चे नागकेसरं । चुत्रागं किकिसातश्च 
द्रोणपुष्पं तथा शुभं { शिराश्चोवर्श्चेव जपा मह्धी तथैव च। 
पुष्पाणि यज्ञव्र्चस्य तथा चिव्वं प्रियं ययु । ङखुमस्य च पुष्पाणि 
तथा वे कुङ्कुमस्य च । नीटं च ऊुमुदं चेव तथा रक्तोत्पखानि च । 
सुरभीणि च वुष्पाणि तत्तत्कालोद्धवानि च । पुष्येरेतैर्यथाराभं 
सतत पूजयच्छिवं । इति । रंगे-श्वेताकैकुखुमे साक्चाचतु- 
चक्रः प्रजपतिः } कर्णिकारस्य कुसुमे मेधा साक्षान्ववसिता 1 
करवीरे गणाध्यक्षो वके नारायणः स्वथं । सुर्गधिषु च सर्वेषु 
नगात्मजा व्यवस्थिता । विव्वपत्रे सिता ठक्ष्मीदेवी छक्चणसंयुता । 
 नीखोत्पटेविका साक्षादुत्पठे षण्मुखः स्वयं।पदचे गणेमहादेवः सर्चै- 
देवपतिः स्वयं ! तस्मात्सर्वप्रयज्ञेन श्रीपन्रं न लयजेद्ुधः । नीलो- 
त्पठं चोत्परं च कमं च विरोषतः । स्कदे-चतुणौ पुष्पजा- 
तीनां गंघमाघ्ाति रकरः । अर्कस्य करवीरस्य विर्वस्य चंपकस्य 
चेति। भविष्ये-तपःशीलगुणोपेते पा बेद्ान्तपारे । दत्वा खु- 
वणैदंतकं तत्फङं मुदस्य च।अक पुष्पे तथेतसिञ्दिवाय विनिषे- 
दिते । दश दत्वा छुबणैस्य यत्फलं तद वाघरुयात् । अकपुष्पस 

-भ्यः करवीरं विशिष्यते।करवीरसदह खेभ्यो विव्वपन्रं विशिष्यते।वि- 
ल्वपत्रसहस्रेभ्य एकं धत्तूरकं शुभ।धत्तूरकसह खेभ्यः शमीपुष्पं वि- 
रिष्यते । शमीपुष्पसदसेभ्यः श्रीमन्नीलोत्पं वरं । स्वौसां पुष्प- 
जातीनां प्रवररषिभिः स्यतं । नीटोत्पठसहस्चस्य यो मालां संभ- 
यच्छति । सिवाय विधिकद्धक्तया तस्य पुण्यफलं सुण । कदप- 
कोटिसहस्राणि कस्पकोटिश्षतानि च । वसेच्छिवपुरे श्रीमान् 
शिवतुल्यपराक्रमः । घत्तुरकेस्तु यो छिगं सरृत्पूजयते नरः । 
स गोखृक्षफलं माप्य शिवलोके महीयते 1 बृदतीङुखुमेर्भततयां 
यो छिगं सङृद्चयेत् । गोटक्षस्य फट प्राप्य ततः दिवपुरं 
जेत् । कर्वीरसमा ज्ञेया जाती वङ्करुपारलखा । श्वेतम॑द्ार- 

` कुसुमं सितपद्यं च तत्समं । नागच॑पकपुन्नागा धत्तरकुसखमाः 
स्मृताः । कनकानि कदंवानि राघो देयानि रंकरे । मद् नरले- 
१ शशिष्ियीः. २ सवोकनं'. ३ (सकलं 
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केतकानि कदंवानीति पाठः । दिवा शेषाणि देयानि दिवा रात्रौ 
च मकिका । मविष्ये-यदरं तिष्ठते जाती कर्वीरमहर्निंशं । 
तुखस्यां विल्वपत्रेषु सर्वेषु जलजेषु च । न पश्रुषितदोपोऽस्ति 
मालाकारगृदेपि च। जाती व्रहपत् । करवीरं अदोरात्रात् । पश्चादे- 
चाद्त्तसणीयमिवय्थः । हेमाद्रौ कामिककारणयी; -विव्व- 
पुष्यं शमीपुष्पं करवीरं च माख्ती । उन्मचकं चंपकं च 

सदयः प्रीतिकरं मम । चंपक्ारोशपुन्नागाः सक्हारास्तथा मम । 

सा दष्ट दिजशार्द ये चान्ये वहुर्मधिनः । पतै पूजितो नियं 
भ्रति रीघं वजास्यदं । येः केवौपीट कुुमेजखंष्यलश्डैः शिवे । 
संपूज्य तोपितेर्भक्या दिवखोके अहयीयते । असेवित हि षु 
ष्पाणां पन्नाण्यपि निवेदयेत् । पत्नाणामरप्यङामे तु फटान्यपि 
निवेदयेत् । तत्रेव स्कादि-अमवे पुष्पपच्राणामन्नाचेनापि पूज- 
-येत् ! शालितंदुरूगोधूमेयेवैर्वापि समर्चयेत् ` । गाणपल्यमवा- 
प्नोति रद्रलोके वसेचिरं ! इति । रिवधर्मोच्तरे निषिदान्यु- 
कानि-सओवंधूकपुप्पाणि कदं यूथी मदंतिका । केतकी चाति- 
मुक्तश्च श्वेता चैवापराजिता । कपित्थं वकुलं तकी शिरीषं 
च विमीतकं । धातकीं सिवपचं च यंजनं च विवर्जयेद् । अत्र 

कुंदनिपिधो भाधातिस्किकारे । तदुक्तं देमाद्रौ देवीयु- 

राणे-वैशाये मासि कर्तव्या पूजा पाटल्या तथा । स्ौन्का- 
मानघाधोति ज्येष्ठे पद्यार्चनात्तथा । आषाढे विट्वकहारेरीण्सितं 
कमते फलं । नवमद्छिकया पूजा नभोमासि महाफला । कदंवे- 
अपकर नभस्ये सर्वकामद् । पूजा पंकजमालल्या दषेऽभ्यु- 
दयदायिनी । शतपत्रिकया पूजा कार्तिके सार्वकामिकी । माने 

नीरोत्पकैः पूजा पौषे स्यात्छुन्जकेः शुभाः । माघे च कुंदङुखुमे- 
मैरुवकेन फाद्गने ! रातपत्रैस्तथा चेते य; कुयौर्पुरसत्तम । 
खमते सर्वयज्ञानां सर्वदानफलं तथा । एवं मासायुरूपेन यस्तु 

 चुष्पं प्रकदपयेत् । शिवाय स भवेद्त्स रिवस्थानरतस्तथा । दति 

भे कुंदपुप्पविधानात् । कंदपुश्नागवङकलशिसषाद्योककिदयकेः । 

इतीच्ानसंहितायां शिवरा्नौ वङुकशिरीषयोरविंधानात् नि- 

१ .जङजस्यर्जैः विर्व. २ कुदो". ३ "तस्ये". 
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मेधम्तदतिरिक्तकाके । येषां त॒ काटविशेषपुरस्कारेण विधानं 
नात्ति कितु सामान्येन विधानं निषेधोपि तथैव तेषां विकल्प इति 
योध्यं । मुक्ुलैनार्चयेदेवं चपकैजल्जेर्विना । इति वचनात् चपकर- 
जलजभिन्नयुङुकैर्नाचयेत् । मध्यमानाभिकांयु्ठः पुष्पं संग्रह पूज- 
येत् । अगुठतर्जन्यश्रभ्यां नि्माद्यमपनोदयेत् । अपनीतं च 
निर्मायं चंडेश्ाय निवेदयेत् । अशल्यमस्तकं छिगं सदा छ- 
बीत पूजकः । इति वचनादनामिकामध्यमांशु्ेः पुष्पाय 
पणं कयत् । तच्च पुष्पादिकं-प्ं पुष्पं फलं चेव यथोत्पन्नं 
तथार्षयेत् । इति वचनारस्वाभिमुखमुत्तानमधयेत् । विद्वपन्न 
त-वामपतरे बसेद्रद्या पद्मनाभस्तु दक्षिणे । मध्यपत्रे चितः 
साक्चाव्सांवः सवौधदायकः । इन्द्रादयो लोकपा वरंताघरे परि- 
कीर्तिताः । पृष्ठभागे सिता यक्षा अभक्तानां निषेधकाः । पूवै- 
भागेऽग्धेतं न्यस्तं देवे्ह्मादिभिः चुरा ! तस्मद पूर्वभागेन पूजये- 
द्विस्जिपति। इति किचरदस्ययचनादभ्य्र न्युलमपयेत् । अगर 
शतसादसखं द्विगुणं चासितागरुं । गुग्युलं घृतसंयुक्तं सक्षाद्ु- 
काति शंकरः । इति । घृतदीपं तु यो ददयादसेच्छिवपुरे त सः । 
तेटेनपि दियो दद्यादूताभावे तु मानवः । तेन दीपध्रभावेन 
शिववद्राजते श्वि । इति । अथ भक्तया शिवं पूज्य नेवे्यसुप- 
कस्पयेत् । यद्यदेवात्मनः धरेयस्तत्तदीराय कस्पयेत् । पक- 
माश्नफकं पक्रं यः शंभोर्विनिवेदयेत् । वर्षाणामयुतं भोगे; कीडते 
स रिषे पुरे । एकं मोचाफटं पक्त यः रिवाय निवेदयेत् । 
वप॑लक्षं महाभोगेः शिवलोके महीयते । मोचा क्दरी । 
शिषरहस्ये-प्दश्चिणाधकास्तु द्विविधो बेदसंमतः । सव्या- 
पसव्यः सव्यश्च ताये विधिरुच्यते । वृषं चंडं वषं चेव सोम- 
खज पुष्पं । चण्डं च सोमसु च पुनश्चण्डं पुनवृषं । प्रा- 
चार देवदेवस्य बषस्थानं प्रकीतितं । ईंरानभागे विज्ञेयं -चंड- 
स्थानं द्विजोत्तम । उपविदय वृषस्थाने संकर्प्य विधिपृर्कं । 
कतांजकिषुरो मौनी चंडस्धानं वजेत्ततः । पुनदैषेश्मागत्य सोम- 
खजं नजेत्ततः । पुनबरपेशमागत्य चंडष्यानं जेत्ततः। ततो दषे 
समाप्य सोमस वजेहिजः । सोमसूत्रमयुद्धंष्य चडस्थानादुषं 
अजवत् । इति । सभ्यं स्येन कतैव्यं तदपि श्रुतिचोदितम् । इति । 
देवीपुराणे-सव्यं व्रजेत्ततोऽसव्यं प्रणा नैव छंघयेत् । 
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कीभूतमहास्द्रे यः कुयौिःप्रदक्िणं । चिन्नस्तेन भवंप्रथिसै 
घ्य पुनरद्धवः । इति पक्रारांतरमुक्तं 1 चरङ्िगे तु सय्येनै- 
ति वोध्यं । उरसा शिरसा दवा मनसा वचसा तथा । 
व्यं कसभ्यां जाुभ्यां व्रणामोऽष्टंग उच्यते । दंडवस्प्रणमे- 
त इति वचनात् दण्डवद्वा नमस्कारः । ठगे-गंधभूपनम- 
हारेभुखवाचेश्च सर्वशः । यो मामचैयते मक्त्या तद् तुष्या- 
[हं सद्ा । इति । एवं विच्छपत्रपुष्पादि पूजोपकरणं संपाद्य 
ग्याहस्नानादि कुर्यात् । पूजोपकरणद्रव्यं सवै संपादयेत्ततः । 
व्याहकारे संपाते स्रायष्देव विधानतः । निव्यदेकाच॑नं कुयी- 
छमागल्य भक्तितः । इव्युद्ाहतवदविष्वौः मध्याहस्नानाद्यनंतरं 
स्यदेवाचैनसुक्तं । देवाचनस्य निवयत्वं दशाश्रेगाप्युक्त-प- 
क्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः । इतदोषं त॒ भजनो 
ह्मणो नावसीदति । संध्या स्नानं जपो होमो देवतानां च 
अनं । आतिथ्यं वैश्वदेवं च पटक्माणि दिने दिने । इति । 
अ दिने दिन इति वीप्सया निव्यत्ववोधनात्-वरं प्राणपरि- 
षमः शिरसो वापि क्तैनं । नत्वसंषरूज्य अुंजीत भगवंतं धिरो- 
नं । इति मदनरल्लोदा्त्तयथिदधृपुराणवचनेन-वरं प्राणप- 
त्यागः शिरस्तो वापि कतैनं । न चैवापूज्य भुंजीत रिवङिगे 
श्वर 1 इति दलषपाणि नाप्युदा्वर्यः,वचनेन दिगपूजां 
ना मोजनेऽनिष्टप्रतिपाद्नाच-किगा््यनं रद्रजपो चतं शिव- 
नये । वाराणस्यां च मरणं सुक्तिरेवा चतुर्विधा । इति । यः 
वयाद्वां ठश्चं दोग्धीणां वेदपारगे 1 एकाहं योऽ्चयेष्धिगं तस्य 
ण्यं ततोऽधिकं । सकृत्पूजयते यस्त॒ भगवंतमुमापति 1 तस्या- 
मेधादधिकं फलं भवति भूरराः । इति । यस्तु पूजयते 
त्यं शिवं चिभुवनेश्वरं । स स्वगैराज्यमोक्षाणां शीघ्रं भवतिं 
जनं } नहि किंगाचैनाच्किचित्पुण्यमभ्यरधिकं क्रचित् । इति 
स्वाय यज्ञेन पूजनीयः सदाशिवः । इति हेमाद्विसाघ- 
नदनरलोदाष्टवविष्णुधर्सोत्तरनदिकेन्वर मविष्यपु- 
छवचनेर्निःप्रेयसादिहेतुत्वप्रतिपादनाचचच किगार्चनं निलयं 
तव्यं 1 तदनंतरर-रिवस्य यजनस्थानमलेङ्कर्यीत्समादहितः ! 
तानध्वजमाल्येश्च फल पक्ान्नरंवितेः । अर्छरत्य सुचिरेण 
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सायंसंभ्याघुदास्य च । पूजाय प्रविद्याथ प्रणम्य शिवमी- 
ध्वरम् । इत्यत्रापि शिवादिशष्दैन किगमेव ग्राह्यं न प्रतिमादिकं । 
सिगेघु च सभष्वेणु ख्ावरेषु चरेषु च । संक्रमिष्यास्यसदिग्य 

वभ पापविद्युद्धये । इव्युद्ाहतवाच्येयु-माधकृष्णचतुदेर्याञचुप- 

वासो हि दुकमः । तापि दुम मन्ये राजन जागरणं तथा । 
अतीव दुम तत्र िवर्िगस्य ददयैनं 1 छभ्यते वा पुनस्त 
विद्वपध्रा्चनं बिमोः । वषौणामयुतं येन खातं म॑गासरिजले । 
सृद्िव्वा्नेनैव तत्फलं कमते नरः । पएकेन विखवपन्रेण 
शिवर्दिगार्चनं छृतं । बैरोक्ये तस्य वुण्यस्य को वा सादद्य- 
मिच्छति । इवयादि ब्रह्मीच्रखंडादिवाक्येषु च रिगपूजाया ` 
पच प्रतीतेश्च किमे पव पूजा कर्तव्या । 

तच्च छिमं द्विविधं स्थावरं चरं च । तच्च पंचसू्ं कायं । 
प॑चक्षघ्लक्षणश्चुक्त गौतमीतंत्र-ङिगमस्तकविस्ताये छिगो- ` 
च्छायखमो मतः । परिधित्त्रिशुणिवस्तद्वत्पीटं व्यवस्थितं ॥ 
प्रणालिका तथैव स्यात्पचसू्रविनिणंयः । इति । पीरुरुक्षण 
वृहृद्धाशिष्टे ठैभे-इत्तं वा चतुरं बा मध्ये कंटलमन्वितं । 
क्विगुणं छिगनादाच्च कंठनाहं समाचरेत् 1 भिमेखरूमधश्ोध्वं 
समं वाथ द्धिमेखछं । सिगमस्तकविन्तारं षड्भागं विभजेत्ततः 
मेखकामेकमागेन कुथौत्लावं च तत्समं । किगदै्यसमं कुर्या- 
सपणारं पीठबाद्यतः । विस्तारं तत्समं मृटे तदधं च तदश्रतः । 
जखमा्मः अरकरतैव्यस्तस्य मध्ये चिभागतः । यात्पीटा्धदीरधं वाः 
प्रणाङं ` च रिषोदितं । इति । अयम्थैः-ङिगोचताप्रमाणसूज्- 

समानसं ङिगमस्तकं कृत्वा चिगुणिततत्सूत्वेष्ठनादहै छिग- 
स्थोल्यं स्थौस्यसू्रपरिमितं पीटेच्यत्वं पीटवि्तारं च रत्वा 
भिगुणिततत्वुभवेष्रनाष्ट पीटस्थोस्यं पीरोचतासूज्रठतीयांशेन 
पीठोचतामध्यप्रदेशे कगस्थौव्यद्धिगुणस्थौल्यं पकवप्रं द्विव 
चिवग्रे समं वा पीठकंटं कृत्वा पीडस्योत्तरदिग्भागे ङिगोचचतास- 
मदीवपीटाधदरीधं वा मूके तत्समविस्तारं अग्रे तदर्धविस्तारं 
गोमुखाकारं रणां कुयौत् ! छिगमस्तकविस्तारपष्ठांरेन पीठस्य 
भणाखषष्ठांरोन प्रणालस्य च समेतादुपरितनवषिभागं त्यक्त्वा , 

१ नृणा. 
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आसमंतात्तत्परिमाणकं खातं छुयौदिति । पंचसूधरविधानं च 
पाथिवे न विचारयेत् । यथा कथंचिद्धिधानं रमणीयं तु कार- 
येत् । पक्रजबुफखाकारं सर्वकामप्रदं दिवं । इति वचनात्पा- 
धिचदलिमातिस्किचिगे पंवसू्रविधाःनमावद्यकपिति वी्ध्यं । 
अखंडं स्थावरं छम द्विखंडं चरमेव च । ये शुर्येति नसा घटा 
न पूजाफटमभागिनः । इलयादिववनात्स्ावरं दि खंडेष, चरटिग- 
भखंडमेव कार्य 1 तत्र देवादिभिः प्रतिष्ठापिते स्योत्तिश्ठिगाौ 
ख्रीशुद्धादिभिः स्पृेपि । अचकस्य तपोयोगात्पूमनश्यातिदााय- 
नात् । आसिरूप्याच्च चिवानां देवः खान्लिध्यसुच्छति ¦ इव्यादि- 

वयचनात्सरवद्ा देवंखाद्निष्याव् । यस्तु पूजयते छ्िमि दला भां 
जगत्पति । ब्राह्मणः श्चचरियो वेयः शुद्धो बा मध्परल्यणः । तस्य 
ओरीतः परदास्यामि छर्भोष्टोक्ानञत्तमान् । इति-त्रा्मणस्यैव पूज्यो 
छ्ुचेरप्यश्ुचेरपि 1 पूजां गृह्णामि शृद्धाणां पुनः स्वाचारवर्तिनां । 

तिथितत्वे स्कांदे-दद्वकमोणि यो निलयं स्वीयानि इर्ते 
भिये । तस्याहम गृह्णामि चंद्रखंडविभूषिते । इति 1 ूत- 
संहितायां -ब्रह्यचारी खदस्थो वा वानप्रस्थश्च खुवते । शवं 
दिने दिमे दैवं पूजयेदं विकापतिं । संन्यासी देवदेवेशं प्रनवेनैव 
पूजयेत् । न्मोतिन रिवेनेव स्रीणां पूजा विधीयते । विस्कतानां 
तु शृद्राणामेवं परजा प्रकीर्तिता । इव्यादिवाक्येभ्यः चतुर्वर्णैः 
पूजा कायौ । छिगं गृही यतिवपि संस्थाप्य तु यजेस्सदा । 
इत्यादिवचनार्पुरुषप्रतिष्टापितलिमे तु-यद्ा प्रतिष्ठिते छिगं म॑- 
जविद्धिर्यथाविधि । तदपश्ति शूद्रश्च योषिद्धापि न संस्प्ररोत्। 
सखीणामञुपनीतानां शुद्धाणां च नरेश्वर । स्थापने नाधिकारोस्ति 
विष्णोवा शंकरस्य च । दद्धो वाऽनुपनीतो वा सियो वा 
पतितोपि वा । केरावं वा दिवं वापि स्पृष्टा नर्कमश्चते। यः 
शद्धेणा्चितं छिगं विष्णुं वा प्रणमेन्नरः । न तस्य निष्छृतिषैष्टठा 
प्रायञित्तायुतैरपि । नमेः शु्धसंस्पृषठं छिगं वा हरिमिव वा । 

स सर्बयातनाभोगी यावद्ाचंद्रतारकम् । पाखंडिपूजितं धिग 
नत्वा पाखंडितां चजेत् । आभीर पूजितं चखिगं नत्वा नरक- 
मश्चते । योषिद्धिः पनितं शग विष्णु वापि नमेत्त 

यः । स कोटिङकलसंयुक्तमाक्पं रौरवं वजेत् । यः शाद 
संस्कृतं छिगं विष्णुं वापि नमेत यः । इदटैवालंतदुःखानि 
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यदयद्याभुष्मिके किशु । इस्यादिवाक्येभ्यः ब्राह्यणादिस्थापित- 
गि श्द्रादिस्प्नंतरं शुद्रादिष्थापितङिगि वा पूज्ञा अनि- 

छावहत्वान्न काय । चर्सङिगेषु यद्यपि-रज्ञखिगसद्ट खस्य पूजया 
यत्फठं भवेत् । ततः दातशुणं बुष्यं घालुरिगस्य पूजने । धा- 
तदिगेष्वपि श्रेष्ठं देमिगं श्चुतिश्वुतं । तज कपूजितः रंथुः भ्रसी- 
दति न संशयः । धातुखिगसखह सखस्य पूजया यत्फठं भवेत् । ततः 
शतगुणं पुण्यं त्तिकालिगपूजने । स्िगानां सद्स्रस्य पूजया य- 
त्फलं भवेत्! ततः छतयुणं पुण्यं वाणङ्िगस्य पूजने । अनंतवाणि- 
गानां पूजय यत्फरं खभेत्। वतोनेतगुणं पुण्यं रसर्छटिंग्य पूजने । 
रसछिगसमं किं नास्ति न श्रुयतेपि वा। इति। रिवरदृ्ये पारद्- 
सिग ्रेष्ठमित्युक्तं तथापि केवरुपारवखिगस्य दुटेमत्वात्-सप्त- 
कृत्वस्तुखारूढं वृद्धिमेति न दीयते । वाणङ्िगमिति थोक्तं रोषं . 
नाभदसुच्यते 1 दति ङक्षणरक्षितवाणदिगस्यातिदुरभत्वात्रू 
खुवणादिदिगे पंचसू्रसंपादनस्यावदयकत्वात्तस्य च दुःसंपाद्क- 
त्वात्-ङते रतरमयं छिगं चेतायां हेमसंमवं । द्वापरे पारदं श्रे 
पाथिव्रं तु कलौ युगे । इति वचनेन कलियुगे पार्थिवस्येव श्रेष्ठ- 
त्वप्रतिपाद्नात् । तत्र पंचसूत्रत्वाभावेपि दोपामावाच्च आयु- 
ष्मान्वलवान् श्रीमान्पु्रवान्धनवान्खुखी । चरमं छमेष्धिगं पा- 
धवं यः समचैयेत् । तसरात्तु पार्थिवं दिगं क्ञेयं स्वाथस्षाधकं । 
इति तिथित्तत्वादिष्वय्युदाहतनंदि पुराणे भराश्यस्तयप्रतिपा- 
दनात् । पार्थिवलिगपूजनं प्रदास्ततर । तस्प्रकारश्च अरण्यतडा- 
गनदीतीसादियुद्धस्थानमभिरष्योक्त-गत्वा स्थानं नमस्छर्या- 
न्मन्नसेतं खमुचरेत् ! सवौधार धरादेव त्वद्रूपं खत्तिका- 
मिमां । लिगा्थं तु प्रगर्णामि बरसन्नो भव मे प्रमो + 
इति भंचरेण खत्तिका याह्या । खृत्तिकापरिमाणं तु - याचत्स्यादा- 
त्मनः दाक्तिुदं तावतस्समुद्धरेत् । तदधं वाथ तस्यां तद्धवा 
तदधैकं । एवं पलद्वयान्यूनं न तु ङर्यात्कदाचन । इति । 
शक््यञुखारेण खदमानीय तदुपरि आर्द्र॑ताथं जलं दत्वा | ॐ 
सथोजातं प्रपद्यामि इति मंत्रेण सदं दृस्ते ग्यीत्वा । ॐ वाभ- 
देवाय नमो ज्येष्ठायेति मत्रेण दि जलं निषिच्य । ॐ अधघो- 
रेभ्योथधोरेभ्य इति मंत्रेण पीठं कृत्वा । ॐ. तत्पुरुषाय तिदमे 
इति उपरिभागस्थमृदा उपरितनपीठमभ्यदशचे .जलबुदुदमस्त- 
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काकारमस्तकं सति संभवे पंचसूतरष्चणयु्त तदसंभवे अतिर- 
मणीयं छग कुयौत् । ततः ॐ इ्ानः सर्वविद्यानां इति मंञेण 
रिगमल्तके अश्चतान्ैयित्वा पूजापीठे विव्वपतरं निधाय तदु- 
परि छिगं स्थापयेत् । ततः अस्य श्रीप्राणघतिष्ठामबस्य ब्रह्मविष्णु- 
शद्रा ऋषयः ग्यद्ुःसामानि छंदांसि चिद्रूपिणी प्राणराक्ति- 
देवता आं वीजं ही शक्तिः को कीटक अस्िन्पार्थिवलिगे सांव- 
रिवप्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः । ततः छिगमस्तकोपरि पाणि- 
तरं कृत्या ॐ आंहींकोयर॑लवदापंसंदर्दसः सांवशिक््ाणा इद 
प्राणाः सांवशिवजीव शह स्थितः सांवरिवस्वेद्वियाणि सांवरिव 
वाङ्मनश्चश्चुः्नोत्रत्वक्जिदह्याघ्राणानि इृद्ागल्य सुखं चिरं ति- 
छत स्वाहा । इति ज्रिवारं पठेत् 1 ततः--क्ूरगीरं 
करुणावतारं संसारपारं भुज्गेद्रहारं । सदा रमंतं हदयार- 
विदे भवं भवानीसहितं नमामि । इति ध्यात्वा बक््यमा- 
णभूलमंनेण मानसैः पंचोपचारैः संपूज्य उत्तानदस्ताप्रेण छग 
स्प्रशन् अद्ि्टिगे ॐ भूः पुरुषं सांवरिवमावाहयामि ॐ 
भुवः पुरषं सांवशिवमावा० ॐ स्वः पुरुषं सांवरिवमा० ॐ 
भूवः खुवः पुरषं सांवरिवमावाहयामि । इति परित्वा चैत- 
व्यविभ्रहं देवं स्थितं हदयपंकजे । भ्वासमा्गेणागतं तं चितये- 
स्कुखुमांजखो । इति वचनात् मूलमंत्रं पठन्डुखुमांजलावागतं तं 
संचित्य स्वामिन्स्यैजगन्नाथ यावत्पूजावसानकं । तावं भीति- 
भावेन लिगेऽसिन्सन्निधि कुर 1 इति मंञेणांजछिस्थपुष्पाणि 
लिगमस्तके स्थापयेत् 1 ततः--गोभरहिरण्यवखरादिबलिपुष्प- 
निवेदने । ज्ञेयो नमः शिवायेति मंज; सवौर्थसाधकः । सर्व- 
मंत्राधिकश्चायं प्रतिपाद्यः षडक्षरः इति नंदि पुराणादिवचनात्] 
ॐ नमः शिवाय इति मूलमंचांते ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सदयो- 
जाताय वै नमोनमः । सांवरिवायासनं समर्धयामीद्यासनं द्- 
चयात् । एवं पाद्याद्युपचररेष्वपि भूक्म॑ज्रपाठार्नतरं वक्ष्यमाणर्म- 
जांतरं पदटित्वोपचासन्दयात् ! यस्िन्चुपचारे मं्रांतरं नास्ति 
तच्च भरूखमंज एवेति वोध्यं । ॐ सवेभवेनातिभवेभवस्वमां इति 
पां । ॐ मवोद्धवायनमः इव्यय । ॐ वामदेवायनमः इ- 
ल्याचमनीये । ॐ ज्येष्ठायनमः इयते ॐ आपोषटेति दिख्भिः 
ॐ ददिरण्यवणौः शुचयः पावका इति चतसृभिः सति रम्यै 

२५ पर= चि 
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यवमायःसुवञ्न इल्यचवाकेन श्दाध्यध्येन पुरुषस्ततः ज 

नर्य । आचमनं दत्वा ॐ मवंदेवं त्ैयामि = शार्यद्देयं 

ॐ इ्ानेदेवं त० ॐ पशुपतिदेवं त० ॐ उग्रदेवं च ' 

देवं त० ॐ भीमदेवं त~ ॐ महातदैवं त० ॐ श्य 

पल्लीं त० ॐ शार्यस्यदेवस्यपललीं तर्पया ° ॐ ईशान स््पद्द 

त= ॐ पद्युपतेरदैवस्यपलीं त० ॐ उश्नस्यदेवस्यपलीं त 
दस्यदेवस्यपल्लीं त° ॐ मीमस्यदेवस्यपलीं त ड 

स्यपलली त° इति त्यित्वा । ॐ श्रेष्ठाय नमः इतति र 

नीयं । ॐ रुद्रायनमः इल्युपवीतं आचमनीयं । ॐ चकः 

इति गंधं । ॐ कटविकरणायनमः श्तयक्षतान् । ॐ यर्व्खः 

यनमः इति पुष्पाणि । ॐ बखायनमः इति धूपं 1 ॐ 

थनायनमः इति दीपं । ॐ स्वभूतद्मनायनमः इत्ति 

ॐ सूटेनफलं । ॐ मनोन्मनायनमः इति ताबूरं । ॐ 

नीराजनं । ॐ इशानःसर्वविद्यानाभिति मंत्रेण पुष्पां उनः 
ॐ शर्वाय क्षितिभूर्तये नमः इति किंगस्य पूवैदिग्भषञेदे 1 
भवाय जलमूर्तये नमः इतीशान्यां 1 ॐ रुद्रायतेजोम्रू ले ये 

वयुत्तरस्यां । ॐ उघ्रायवायुमूतेयेनमः इतिवायव्यां 1 => 

आकाडशमू्वयेनमः इति पश्चिमायां । ॐ पड्ुपतये खर 
तये नमः इति नैल्यां । ॐ महादेवाय सोममूरवयेन्वर 
दक्षिणस्यां । ॐ दशनाय सूर्यमूर्तये नमः इत्यश्चेय्यां ॥ 
दिश्चु वेयां अश्रमूर्तिपूजां कृत्वा । ॐ भवायदेवाय न्व ग्ज: 
वायदेवाय नमः ॐ दशानायदेवाय नमः ॐ प्रख्रुप्रत 
नमः ॐ उथ्रायदेवायं नमः ॐ सद्रायदेवाय नमः; 

देवाय नमः ॐ महतेदेवायनमः इति किंगमस्तके भाणेये 
यित्वा । लिगवामभामे ॐ मवस्यदेवस्य पल्ये नमः < 
देवस्य प्ये नमः ॐ इरानस्य देवस्य पल्ये नमः ॐ 
पतेदेवस्य पद्ये नमः ॐ उभ्रस्य देवस्य पल्यै नमः ॐॐ 

दैवस्य प्ये नमः ॐ भीमस्य देवस्य पल्ये नमः ॐ म 
स्य पल्ये नमः इत्यथितोष्टौ पुष्पाणि दयात् । ॐ श्ोः 
लयारभ्य मत्र्यं दशवारं जघ्वा अण्रोतरसदसं रातं ऋष 
चा वा जघ्वा-गुद्यातिश्ह्यगो्ता व्वं गृहाणासल्सरल 

£ ५६ /4 
६. 

१ भमूलमंन च जघ्वाः. 
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€ 

सिद्धिभ॑वतु देवेश त्वल्धसादान्मदेभ्वर 1 इति मंभेण देवाय जपं 
समर्प्यं पंचप्रद्क्षिणा नमस्कारश्च इत्वा उपविद्य पुनः प्रणस्य 
च ॐ ईशानः सयैविद्यानामिति मंेण किगमस्तकस्थं पुष्पमा- 
दकाय शिरसि शृत्वा हदि अविषं देवं संचिन्तय मूलेन मानसैः 
पचोपचरिः संपूज्य । कतेन पार्थिविगपूजनेन श्रीपरमेश्वर 
भीयतामितीश्चरायापयेत् । इति वौधायनकल्पनवृहद्रासिष्ठ- 

दगा सारी पार्थिवदिगपूज्ञविधिः। 
विस्तरेण पूञजाकरणासलामभ्यं खीशद्धाणां पूवोक्तवैदिकमंनरेयु 

अनधिकारात्वुसाणाुसासै पार्धिवपूजाविधिः । ॐ हरायनमः 

इति शद ृटीस्वा ॐ अदेश्वसयनमः इति छिगं छृत्वा ॐ 

शयूखपाणयेनमः इति भतिष्टाव्य~-ध्यायेच्निल्यं महेरा रजतगिरि- 
निं चारुचंद्रावतंसं रल्ाकद्पोज्जवखांगं परश्युखगवराभीति्स्तं 
प्रसप्नं । पद्मासीनं सम॑तार््वतममरणेव्यौघकूकि वसानं वि- 
भ्वाद्यं विश्वव॑द्ं निखिलभयहरं पंचवक्गं चिनेचं । इति ध्यात्वा । 
ॐ पिनाकश्ुवेनमः शीखांबरिवेदागच्छेह तिष्ठेद सज्निडितोभवे- 
ल्यावाहनं । अत्र सख्यै मूलमं्रससुच्चयः 1 ततः मुकेनैव 
उनम: रिवायेद्यासनं पाद्यं अर्य आचमनं पञ्युपतयेनमः 

इति ॐ नमःदिवायेति खानं वखं आचमनीयं । उपवीतं आच- 

मनं । गंधं अक्षतान् पुष्पाणि धूपं दीपं नेवं फलं तावर 
नीराज्ञनं मंघरपुष्पांजकि दत्वा ॐ रार्वाय क्तितिमूतेये नमुः 

इत्यादि पूर्वौक्तामूर्तिपूजां कत्वा यथाशक्ति श्रुल्मत्रजपं कृत्वाः 

्रदश्चिणाः नमस्कासान्छृत्वा ॐ महादेवायनमः इति विसजयेत् 

खीमिः शद्धैश्च प्रणवरदितः शिवायनमः इत्येव सवैमंजः पटि- 
तव्यः । नमोतिन दिवेनैव ख्ीणां पूजा विधीयते । विरक्तानां 

ठु शद्धाणामेवं पूजा प्रकीर्तिता ! इति सतस दितावचनात् 1 

इति पार्थिवपूजा । 
आस्तामिदमेव प्रासंगिक । प्रकते सायसंभ्यां विधाय चिना 

भसिपुडूण विना र्द्राक्षमाख्या 1 पूजितोऽपि महादेवो न 
स्यात्तस्य फटथदः । इति -अविष्यवचनेनाप्यावद्यकत्ववोध- 

नात्-धघृतविपुंड्रुद्राक्षमालः पू्वमलंङृतं स्थानं गत्वा योग्या- 

सने उचिरासीनो मौनी निश्वरोदङ्नुख इति गौोतमीयाचो- 

१ (मयि स्थिरा २ (मात्राय. 
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दखल उपविदयायस्य प्राणानायम्य देशकालो संकीर्य शिव- 
रनौ प्रथमयमे पूजां करिष्ये इति संकट्प्य मरटमंचश्य नदिके- 
श्वरमताचुक्तसवेन्यासकरणाऽसामर्थ्ये पडगन्यासं ङुर्यीत् । 
तथाहि-अस्य श्रीरिवपंचाक्षरमंजस्य वामदेवच्छपिः अनुप्ुपृद्ः 

श्रीखद्रिवो देवता न्यासे पूजने अपे विनियोगः ! शिरसि 
वामदेवायच्छषयेनमः । मुखे अनुपद सेनमःइदये । धीसद्ाशि- 
वदेवतये नमः तजैन्योः । ॐ नंतत्पुरुपायनमः मध्यमयोः । ॐ भं 
अघोरायनमः कनिष्ठिकयोः । ॐ दि सयोजातायनमः अना- 
मिकयोः। ॐ वांवामदेवायनमः अंगुषठयोः । ॐ यंरईशानायनमः 
सुखे 1 स्छनंतत्पुरुषायनमः हदये । ॐ मंअघोरायनमः पादयोः| ॐ 
रिसयोजातायनमः गुह्ये । ॐ वां वामदेवायनमः यूर । ॐ य॑ई- 
द्ानायनमः सुखे । ॐ नतत्पुखुपाय प्राग्वक्रायनमः दक्षिणकर्णे । ॐ 
मंअघोराय दृक्षिणवक्रायनमः चूडाधः। ॐ रि सथोजाताय पथि- 
मवक्राय० वारक 1 ॐ वां वामदेवायोत्तरवक्रायनमःमूर्धिं । ॐ 
यंईश्यानायोष्ववक्रायनमः । ॐ सर्व्ञधाजेहद्यायनमः। उननि- 
व्यवृ्तिधान्नेदिर्तेस्वाहा । ॐ मंअनादिवोधधाघ्रे हिखायेवषट् । 
ॐ# शिस्वतंज्रराक्तिधान्नेकवचायहुं । ॐ वां अटु्तशक्तिधान्नेने- 
अ्याय० । ॐ यंअनंतशक्तिधान्नेअखायफद् । ॐ नमोस्वस्था 
णुरूपाय ज्योतिष्िगाखतात्मने । चतुभूर्तिवपुःस्थाय असितां- 
गाय हंभवे । इति मंत्रेण मूधौदिपादपर्यतं व्यापकं न्यसेत् । इति 
न्यासं त्वा ध्यायेन्निल्यं मेदं इति ध्यात्वा पार्थिवछिगे पू- 
जनं चेत् उक्तप्रकारेण आवाह नपर्यतं कृत्वा स्थावरिगे पूवस - 
स्छ़तचरिगे च आवाहनं वजंयित्वा-- दिनांते स्रपनं ऊु्या- 

च्छिवनाश्ना प्रपूजयेत् । द्वितीये धदरे चेव नान्ना शंकर्मर्चयेत् । 
दृतीये प्रहरे देवं नान्न महेश्वरं वथा । यामे चतुथ संप्राप्ते रद्र 
नान्ना ठं पूजयेत् । इति स्कादात् । अथमग्रहरे श्रीशिवायासनं 
समपेयामि इति वाक्येनैव सर्वोपचारान्द्यात् । तथाच 
सयोजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमोनमः ॐ नमः शिवाय 
श्रीशिवाय आसनं समपेयामि । द्वीद्युद्रश्चत् श्रीशिवायनमः 
इति मत्रेण सवोंपचारान्ददयात् । ॐ मवेमवेनातिभवेमवश्चर्मा 
ॐ नमःशिवायश्चीरिवाय पाद्यं 1 ॐ भवोद्धवायनमः ॐ नम 

१ भासितांगायः 
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शिवाय श्रीरिवाय अर्ध्यं ¡ ॐ वामदेवायनमः ॐ ममः शिवाय 
श्रीशिवाथ आचमनं । ॐ ज्येष्ठायनमः ॐ नमः० स्नानं । तत्र 
अनेन मंत्रेण मंत्रांतरेण च पंचामृतेन च संस्लाप्य । आपोदिष्टेतिति- 
खभिः दिरण्यवणाईतिचतखभिः पवमानः खु्वैजनदव्यदुलाकेन 
कदिाचरत्या एकाचत्या वा स्द्रेण पुरुषसूक्तेन च यथासंभवं 
चेद्नकुकुमकपूरवासितजटेनामिपिच्य 1 ॐ नमःशिवाय श्रीशि- 
वाय स्नानाति आचमनीयं इव्याचमनं दत्वा ॐ सवंदेवं तपयामि ॐ 

ॐ दा्वेदेवं त० ॐ ईशानेदेवं त० ॐ पञ्युपतिदेवं त ० ॐ 
उभ्रदेवं त० ॐ रद्रदेवं त० ॐ भीमंदेवं त ० ॐ महातेदेवं त०। 
ॐ भवस्यदैवस्यपद्लीं त० ॐ शाधैस्यदेवस्यपलीत ० ॐ इच्ानस्य 

देवस्यपन्ली त ० ॐ पशयुपतेर्दवस्यपलीं त ० ॐ उभ्रस्यदेवस्यपल्लीं च 9 

ॐ रुद्रस्यदैवस्यपल्लीं त० ॐ भीमस्यदेवस्यपल्लीं त° ॐ महतो. 
देवस्यपल्लीं त० ॐ श्रेष्ठाय ॐ नमः हिवायश्रीशिवायवखं मूले- 
नाचमनं । ॐ रुद्राय नमः ॐ नमः शिवायश्चीरिवायोपवीतं मुले- 
नाचमनं । ॐ कालायनमः चंदने ॐ करूविकरणायनमः अक्ष 
तान् ॐ वरुविकरणाययभः वुप्पाणि । अष्टोत्तरखदस्रंशतंयथासं- 
भवं वा विल्वपत्राणि खदखनान्ना सरलेन वा दयात् । ॐ वायनमः 
धूपं । ॐ बलग्रमथनायनमः दीपं । ॐ सर्वभूतदमनायनमः 
नैवेद्यं । मूखेनाचमनीयं तेनैव एं । ॐ मनोन्मनायनमः तावं । 
मूलेन वेदिकमनेणनीयजनं । ॐ दैदानःस्ैविद्यानामीभ्वरःसवै- 
भूतानां ब्रह्माधिपतिर्बह्मणोधिपति्ब॑ह्यारिवोमेअस्त॒ सदाशिवोम् 

उ्नमःशिवायश्रीरिवायनम इति मंबपुष्पांजरिदत्वा । पार्थिवलि- 

गेचेत्पूजा तदा ॐ श्वायक्षितिमूर्तये नमः इत्य्टमूरतिंपूजांङ्योदि- 
तिविशेषः।ततः उमवायदेवायनमः सूरा्वीयदेवाय ० ॐ इंराना- 

यद्ेवाय ० ॐपञ्युपतयेदेवाय ० च्छडघ्रायदेवाय० ॐ रुद्रायदेवाय ० 

ॐ भीमायदेवाय० ॐ महतेदेवाय० 1 ॐ भवस्यदेवस्यपडये नमः 

ॐ श्वस्यदेवस्यपल्यै नमः ॐ ईंशानस्यदेवस्यपल्ये नमः ॐ पञ्युप- 
तेदेवस्यपल्ये नमः ॐ उभ्रस्यदेवस्य ० ॐ रुदरस्यदेवस्यपद्ये ० ॐ 

मीमस्यदेवस्यपद्ये ° ॐ महतोदेवस्यपल्यै ° इति पूजयित्वा । अष्टो 
तरसखहसखंशातवामूलमंतंजस्वा । ॐ नमः सकङकस्याणद्ायिने 

श्ूपाणये । इत्यादिपूर्वोदाहतस्तोत्र॑ पटित्वा ! ॐ शिवायनमः ॐ 
इ ॥ ० 4 की ; > त ~: 
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दरिकिशाय०उध्विरूपाक्चषाय० उपिनाकिनेनमः ॐिपुरंतकाय ० 
ॐ शेभवेनमः ॐ शुखिनेनमः ॐ मदादेवायनमः इति दादश- 
नामभिः द्वादशपुष्पांजटीन्दत्वा । प्रदक्षिणानमस्कारान् कृत्या । 
ृतेनशिवस्रौधरथमयामपूजयेनश्रीसांवरिवःप्रीयतामितिखमप्ये 
अवशिष्टकाटेतत्कथाश्रवणादिना नयेत् । 

द्वितीयपरदरे भरातर पूैवत् । शिवरात्रौ द्वितीययामपूजां करिष्य 
इति खकटप्य प्रथमयामपूजावत्पूजां कुयौत् । एतावान्विरोषः। भ्री- 
शिवायेदमासनमिद्यारिसर्वोपचारेषु श्रीदंकरायेदमासनमि- 
त्यादिशिबनामस्थानेशंकस्नामप्रयोगं कुयीदिति द्वितीययामपूजां 

समाप्य प्राणायामृत्वा ॐ राजीप्रप॑येजननीं सर्वभूतनिवेशिनीं । 
भद्रां भगवतीं कृष्णां विश्वस्य॑जगतो निशां । सेवेशिनीं संयमिनीं 
ग्रदन॑क्ष्रमालिनीं । प्रपन्नो शिवां रात्री मदे पारमशीम॑दि भद्रे 
पारमरीमरद्योच्नम॑ः । इति जयेत् । ततो महानिरि शिवपूजांक- 
रिष्ये इति संकदप्येवमेव पूजां कुर्यात् । ततः ठतीययामपूर्जा 
करिष्ये इति संकटप्य ॐ सद्योजातं प्रपद्यामीव्याते श्रीमहे- 
श्वरायेदमासनमिलयादितत्तन्मत्राते माहेभ्वरनामप्रयोगेण पूजां 
कु्यीत् । ततश्चत॒थैयामेपि संकट्पपूव॑कं तत्तन्मंचति श्रीखद्राये- 
द्मासनमिव्यादिरुद्रनामप्रयोगेण प्रूजां कुयात् । पूजति पूर्वा- 
क्तस्तोत्रपाटं द्वादशनामभिः पुष्पांजलिं च स्वैपूजाखु कुयौत् । 

ततः थभाते पूनां समाप्य प्रातःस्नानं संध्यां च कृत्वा पुनरदैवं 
संपूज्य पूर्वोक्तरिवो र्द इत्यादिभिद्धौद शनामभिः डादशत्राह्य- 
णान् अदक्तावेकं वा संपूज्य तिटपक्रान्नपूरितान्दादश्च कम्भानेकं 

चा द्त्वा दृक्षिणां दद्यात् दतः-- यत्छृतं संचरतो हीनं यच भक्तया 
विना कृतं । यच दक्चिणया हीनं पूणं कुरु महेश्वर । इति पटित्वा | 
क्रतेन शिवरातिबतेन श्रीसांवसद्ादिवः प्रीयतामिति इश्वसार्पणं 
कृत्वा यथाराक्ति ब्राह्यणान्मोजयित्वा सतिसभवे चतुदरीमभ्ये 
असंभवे तिरयते पारणं कुर्यात् । इतिशिवरािवताचुष्ठानपयोगः! 

अथदहिवव्रसादग्रहणनिणेयः । शिवतीधेरसादादित्र- 
हणे तु परस्परं । विरुद्धानि पुराणेषु ददयंते वचनानि वै । 
तद्रोधं परकर्तु यल्लोयं विष्णुश्म॑णा । क्रियते शिवसंप्रीष्ये 
विडुषां संशयच्छिदे । त्न वृहज्ञाबालोपनिषदि स्दभुक्तं 
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सजीयाहद्पीतं पिवेद्ुद्ा्रात जिेदिति । चह्मोत्तरखड- 

आसेम्यज्ञानमैण्वयै वधते सवदष्टना | खद्राध्यायेन ये देवं सा 

प्यति मदेश्वरं । तज्ञकेः वेते स्नान ते छतयु संतरति च । इति। 

तत्रेव परकर्णातरे-खल्यवादिजगीर्तादि 
यथावत्परिकव्पयत् । 

जमस्छ्रत्वाथ विधिवत्यसादं धास्यत्तत्ः । त्रेपि-तावदद्धवनम- 

द्राक्षं न द्धमिव खुखितं । अधुना रन् पूजांते प्रसाद् क्ष्णु 

गते । इति । स्कादि-स्िवस्वामिकमेवान 
हिवाय विनिवेदयेत् 1 

विनियोमोपचारेण सवुष्यत सदावः ! सर्वैलोकेकनाथस्य 

दमो; कः चिः प्रयच्छति । उपचर्यः दंथु्तेनैवायं भ्रसी 

दृति । स्विवोपसुककखम्गेवमन्नपानषकः 
सथा । लिवेदितमिदिं 

भोक्त स्वपापदर परं । पज पुप्यं प तोयमन्पानाय्यमोप्वं 1 

अनिवेद्य न अजीत यद्ाह्मराय करस्पत । तथा पादोदकं 

पुत्र पनं पुष्पं खुलावह् । तथव धूपशेषश्च दीपदेषो न स- 

कवयः । निमौद्यं धारयेद्धल्या प्शर्ला पा््रतीपते; ! राजस् 

यस्य यक्षस्य फलं पराप्नोति निथ्धितं । इति । तिथितस्वे्यु 

दाहतस्कादि-तरद्मदापि दयुचिभरूत्वा निमौव्यं यस्तु धारयत् । 

तस्य पापम शीं ना्छयेष्ये महाव्रत । इति । शिरा धार 

येक्या यो निमौख्यमलोमतः । अदभेव तस्तन तेन सोम- 

कलाधरः । इत्यादीनि विधायकानि । निवेधाश्च-स् ख्दस्य 

निमौदयं सवासा आष्ुतः श्चि; । दत, । काटलिक्ापुराण 

स्कदि-शिवनिमाव्यमोक्तारः शिवनिमीस्यरधक्षाः । रव- 

नेमौस्यदातारः स्पदैस्तेपां एद पुण्यहत् । दोमान्न धार्येच्छं- 

भोसिमीद्यं नच भक्षयेत् 1 न रषद पदेन ठंघयेन्नापि 

नारद् । इति । दौये-अनरहं मम नेवद्य पन्च फ फठं जटं । 

अद्यं निवेद्य तत्सवं करूपं प्यव विनिध्िपेत् 1 मक्षिकापादमान्र यः 

दिवस्वमुपजीवति 1 मोहाष्टोभात्सछ पच्येत कद्पांत नरक नरः ॥ 

दति । सूतसहिताया यज्ञय लवस्खंडे गोडलाध्याये-व- 

ि्मन्नं अजीत चित्तश्चु्यथमात्सनः । निमख्यं च निवे 

च विन्तिवेण विवर्जयेत् । इति ॥ प्तक माघवीया्यां 

अगस सवै्ञा नोत्तरे -पवेसाजतस्
य देवस्य गंधपुष्पानव- 

दन । निमौद्ये तद्धिजानोयाद्रज वश्लविभूषणं ! अचेयित्वा र 

१ "घोषादि,' 
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तद्धूयव्धंडेशाय नितैदयेत् । कालोन्तरे-खिरे चरे तथा 
सिद्धखिगे स्वयंसुवि । खोदे चित्रमये वाणे स्थितश्चंडो 

नियामकः । सिद्धति नोत्तरे तंन न वामे नच दक्षिणे । चडो- 
व्यं शुष्दव्यं देवद्रव्यं तथैव च । सोरसवे वे तु पच्यंते मनसा 
ये ठु अजते । इति सिद्धावसतपयौरोचनया गंधपुष्पदेनैवे- 
धस्य च चडद्वव्यत्वेन सर्वथा वञ्यत्वावगतेः तन्न भुजीतेव्यर्थः। 
वामदश्िणादितंचांतस्मते तु यत्र चंडाधिकारो नास्ति त 
निमौव्यस्वीकारेपि दोषो नास्ति 1 तथा चोक्त-बाणर्गे चरे 
खोहे सिद्धषिगे स्वयंभुवि । प्रतिमाखु च सवौसु न चंडोऽधि- 

ङतो भवेत्! इति । नरैविक्रम्यां प्रति्ठापद्धतौ तु-बाण- 
ङिगे च रोदे चेति प्रथमचरणपाठः । अयमेव युक्तः । वाण- 
किगस्य परथयुपादानात् । पुरुषायेप्रवोधे भविष्यै-लिगे 
श्वयमुवे चाणि रजे रसनिर्मिते । सिद्धप्रतिष्ठिते चेव न चडा- 
धिकृतिर्भवेत् । यत्र चंडाधिकारोऽस्ति तद्धोक्तव्य न मानवः । 
चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः । शति । परि 
लिष्टे-घ्राद्यं शिवनिमीव्यं पञ पुष्पं फरं जरं । शचालग्रा- 
मरिलासंगात्खर्वं याति पवितां । तिथितच्वे मविष्ये- 
द्या नेबेययवल्नादि नाददीत कर्थचन । व्यक्तं यच्छिवमुदिश्य 

५ + & [१ (1 

तदादाने न तत्फठं । इति ! स्थ्रलयथेसारे-शेवसो- 
र्निमौल्यनेवेद्यभक्षणे चांद्र । अभ्यस्ते दविगुणं । अर्य 
भ्यास सांतपनं । अन्यनिमौव्येप्यनापयेवमिति ¦! अपश 

गोभ्रासदानानंतरं ब्रह्मपुराणे-विपरभ्यस्त्वथ तदेयं ब्रह्मणे 
यन्निवेदितं । वेष्णवं सात्वतेभ्यश्च भस्मागेभ्यश्चं शांभवं । सोर 
सरुगेभ्यः खाक्तेभ्यो देवीभ्यो यच्निवेदितं । शीभ्यश्च देयं 
माठभ्यो यद्यत्किचिन्नियेदितं । भूतप्रेतपिशाचेभ्यो यत्तद्धूमो 
निधापयेत् । इति । स्थ्रतिसारे-विपरेभ्यस्त्वथ तदेयं च्यणे 
यन्िवेदितं । वैष्णवं सात्वतेभ्यश्च भसमगिभ्यश्च राभवं । सोर 
शुगेभ्यः शाक्तेभ्यस्तापिने यन्निवेदितं । तापी बौद्धावतारः । 
देयं कुमाय मादभ्यो यत्किचिद्धिनिवेदितं । बवाडवेभ्यस्त॒त- 
हेयं गणेशाय निवेदितं । भूतप्रेतपिशचेभ्यो यत्तदीनेषु 
निक्षिपेत् । इति ! यद्योनिदानं नैवेयं दातुश्चानवधानतः 1 
दाता तद्योनिमास्नोति तस्मादयं तदुत्तमः । इति । सर्वै- 
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देवनैषेयपरतिपत्तिरूका । तञ्च नि्मौद्यं षड़िधं । तदुक्त 
सिद्धांतशेखराद्यै देवस्वं देवताद्रव्यं निवेद्यं च नि- 
वेदितं । च॑डद्रव्यं वहिः सिं निमील्य षड़धं स्तं । देरव 
ग्रामभूम्यादि दाखीदासचतुष्यं । देमरूप्यकरलादि देवद्र 
व्यमिति स्तं । यत्संकटिपतं देवाय पत्रं पुष्पं पठे जलं । 
अन्नपानादि तत्सवं निवे्यभिति कीर्तितं । दिवोपभुक्तसरग्गध- 
मन्नपानादिकं तथा 1 निवेदितमिति भोक्त सर्वपाप्रं परं । 
स्थापितं विधिना छिगं सिद्धेरदृवर्षिमिस्तथा । एतद्धिविधनि- 
मास्ये चंडशोऽधिकृतः शिवः ! वरहिःस्िघमनर्ह स्यादन्यद्रव्य- 
स्वकारणात् । पिद्ाचानां च सवेपामधिकायेऽ् सवेदा । 
इति । षड़धनिमील्यस्य विदितरतिषिद्धव्वेनेच्छिकविक्छस्पश्वी 
कारे-श्ुतिदधेधं तु यज स्यादुभो धमीवपिं स्मृतो । स्प्रतिदेषे 
तु विषयः कल्यनीयः पृथक् पथक् । इति वचनविरोधापततेव्यव- 
स्थितविकल्पकल्पनयेव विरोधः परिदतन्यः । तत्र व्यवखा- 
पकाकाक्षायां वायुसंहिता खां श्रीह्ृष्णं भरति च उपमन्युना 

रिवपूजायभिधायोक्तं-वतः स्वयं च सअंजीत शुद्धमन्नं यथा 
सुखं । निवेदितं यदेवेश्च तच्छेषे चातिद्युद्धये । श्द्धानो न 
लोभेन चंडाय विनिवेदितं । गंधमाद्यादि यचान्यत्तत्राप्येष 
समो बिधिः । इति । अनेन रोभद्ल्यस्य श्रद्धावतोऽधिकारि- 
णोऽतिश्युद्धिपराक्चय चंडनिवेदितमिन्ननिवेदितसंक्ञितनिमास्यविश्े- 
घस्य विधानात् । पतद्धिषयायेवं रुद्रथुक्तं न अजीयादिति- 
आसेग्यं क्ञानमेश्व्य वर्धते स्वदेहिनां । स्द्राध्यायेन ये देवं 
खछापयंति महेश्वरं । तज्ररेः कुर्वते खानं हत्यादीन्युदाहतव- 
चनानि 1 सतप्व-येषां पुनर्भवच्छेदं चिकीर्षेति महेश्वरः 
ङ्िगा्चैने भवेद्रद्धिस्तेषामेवा् भास्कर । सर्व॑तीथोभिषेकः 
स्याष्टिगखानांबुसैवनात् । इति कारीखंडोत्तरा्धैकपंचाश्च- 
तमाध्याये । वतरैव त्रिपचाश्दभ्याये-खापयित्वा विधानेन यो 
ङिगस्पनोद्कं । जिः पिवे्चिविधं पापं तस्येदाश्चु विनदयति । 
रिगस्रापनवार्भिर्यः कुयौन्मु्रयभिपेचनं । ग॑गास्नानफलरं तस्य 
जायतेऽत्र विपाप्मनः । तस्यास्तदेकयानीतं र्लेशख्पनोदकं 1 
तदुक्षणारक्षणादेव तन्मूच्छा विरयम ह । श्रद्धावतां स्वभक्ता- 

१ न चंडाय् निवेदितम्. 



नासुपसलगे महत्यपि । नोपायखंतरमस्येव विनेराचर्णोक््कं । ये 
व्याधयो हि दुःसाध्या वहिर्तःरायरिणां । शद्धयेश्णोदकस्प- 
दत्ते नदयंस्ेव नान्यथा ! सेवितं येन. सततं भअगवच्चरणो- 
दकं । तं बाद्याभ्यंतस्द्युचि नोपसर्पति दुरति; । आधिभो- 
तिकवापं च तापं चाप्याधिदेवतं । आध्यात्मिकं तथा तापं दरे- 
चह्टीचर्णोदकं । दत्यादिकाशगिखंडवचनान्यपि स्वारस्येन 
संगच्छते । बाणिगे स्वयंभूते चद्रकति हदि स्थिते ! वांद 
यणसमं ज्ञेयं रंमोनैवे्यभक्षणं । पादोदकं द्धद्यस्तु ईिगमू्तैः 
रिषस्य तु । प्रक्चाख्यति तत्तोयं बरह्महत्यादिपातकं । इत्यादि- 

भविष्यादि खपुखणवचनानि च । तथाचरोभराल्यश्चद्धायुक्तस्य 
छयद्छयादिघ्राप्तये निवेदितस्ंक्ञितनिमदयविरेषस्येव विधानात् 
निवेदितसिन्नपचविधनिमीस्ये निषेधवचनानां मरवृत्तेः सखुबणा- 
देर्दानाचेव ! कोमयुक्तश्य वु-खोभान्न धास्येच्छमोर्निमास्यं न 
च भक्षयेत् । इव्यादिभिर्मिवेदितस्यापि निषेधात्तस्यापि दानमेव । 
इदं नैवेद्यश्रहणं चर्खिगे एव । स्थावरदिगे तु स्वयं निवेदिते- 
ऽप्यन्नादौ दैवखकादिदेवसेवकानामेव स्वत्वात्तद्रहणे स्वतो 
नाधिकारः; । देवलकादिना प्रसादस्वेन दत्तं चेत्तदपि अयोति- 
शिगस्यैव नैवेयस्य भक्षणं नान्यस्य । ज्योतिर्ख्िगं विना कमं 
यः पूजयति सन्तम; 1 तस्य नैवेद्यनिमौल्यभक्षणात्तषछच्छूकं । 
इति निषेधाद्धक्षणा्ई न श्राद्यं कितु धायं पुष्पा्येव प्राह्यं । 
तीर्थं तु श्रद्धायुक्तेन सर्वत्र स्वयमपि प्राद्यं । स्रापयित्वा 
विधानेन यो छिगस्नापनोदकं । यः पिविदिव्यादीनां सवैर्टिगविष- 
यत्वात् व्रायधित्तवचनान्यपि विहितातिरिक्तनिर्मास्यविषयाणि । 
नन्वेवं चरदिगे सर्वच नेवेयष्देश्री्यत्वे- अग्राह्यं श्िवनिमौटयं 
पं पुष्पं फं जटं । शाख्घामरिटासंगात्स्ं याति पविचतां । 
इति वचनविरोधो दुष्परि्टर पवेति चेच ! नोवे जेभिनिः 
अन्द मम नैवेद्यं पदांबु कुखुमं जलं । इतीश्वरेण कथितमिति 
केचिन्पहषयः । वदंति तत्कथं स्वामिन्यथार्थं कथयस्व मे 
उयासख उवाच । देवदेवस्य वचसो विषयोऽयं हि जेमिने । ये 
वीरभद्ररापिताः रिवभक्तिपराच्छखाः । राभोरन्यय्र देवेषु ये 
मक्ताये न दीक्चिताः । तेपामनर्दमीश्चस्य तल्परसाद्चतु्यं ६ 
इत्यनेन निविधानामेषां रिबप्रसादप्रहणानहैत्वं भरतिपादितं 
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तदेवं अग्राह्यमिति वृवाधरैनाज्ञानात् } य पतैरपि यद् पंचायत- 
नपूजादौ शाख्य्रामेण सह शिवपूजा क्रियते तदा तैरपि भाह्य- 
मिति शादग्रामेस्युचतसर्धन बोध्यते इति विपथयेद्ान्न विते- 
धदकापीति । तश्माह्टोसश्यन्येन शद्धावता पूजकेन शुद्या- 
दिफलप्रात्ये चडांदातिरिक्तनेवेयदेश्रदणं कार्यमिति सर्बवा- 
क्याविरोधेनेव सिद्धमिति विपथितो विदांङु्ैतु । यत्त- 
ब्रह्महापि युचिभृत्वेति वचने द्ुचिः स्नानादिनेव्य्षः ¦ एवं 
च स्पृषठा रद्रस्येति वचनमद्युचिविपयं । अञुपनीतदचविपय- 
मिति श्रीदः । अघ्राद्यं रिवनिमीद्यं इति वचनात्पेचायतन- 
परूजायामेच ध्राह्यमिति लिधथितत्वे उक्तं । तद काडछतत्व- 
{विवेचननिणय{सिथ्वादच्वाचीनध्थेपि तथेवोक्तं तच भथम- 
पे खातस्य द्ुन्धस्यापि यथेच्छाचारापत्तौ लोभान्न धास्ये- 
च्छंभोर्निमौद्यमिलयादिवचनवैयथ्यषपततिः । द्वितीयपक्षे उपनी- 
तस्य स्ैस्य यथेच्छाचरणापत्तो निमौल्यग्रह णादौ ायधित्त- 
वचनवेयथ्यौपत्तिश्च । अञुपनीतस्य कामचार-कामवाद्-काम- 
मक्ष्याभ्यजक्ञानात्तदिपयत्वासंभवात् । तृतीयपक्षे केवलरि- 
पूजायां विनिथुक्तनेवेद्यादिविधायकोद्ाहृतानेकवचनवेयर्भ्य 
मिति बोध्यं । इति श्ीरिवरा्िपूजारिवप्रसादग्रहणनिणेयः ॥ 

अथ पूना निणींयते । साच साविच्रीनतातिरिक्तो- 
पवासादा परव आर्या । तदुक्त हृमाद्रा भनाधवाद्यद्ाह्त- 

वेष्णुधमांत्तरे-एकाददयष्टमी पष्ठी पूणमासी चतदेशी ! 

अमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः । इति । भूत- 
विद्धा म कर्तव्या दरीः पूर्णां कदाचन | वजेयित्वा सुनि- 
ण खाविचीत्रतमुत्तमम् ! इति तदुदाहतन्रैद्य्चवत्तवचनेन 

पूथैविद्धानिषेधाच । साविच्रीवते ठं पूचैविद्धेव घ्राह्या । चतु- 
दद्या च पूर्णिमेति युग्मवास्यात् । पूरवविद्धा ठु कतेव्या 
सत्तमी चतिभिभैरेः । पोणमासी मह्ीपार पुराणे निश्चयं गता । 

इति धृहत्तपास्तथा रमा साविद्यी वटपेतृकी । छृप्णाषमी च भूता 
च कतैव्या संमुखी तिथिः) इति साविच्नीवतसंवंधिनी पूणिमा वर 
पेठकी वरसाविन्रीवतसंवंधिन्यनाचास्येयथेः । कृष्णाटमी वृद 
स्पा साविन्नी वटपैवृकी । अनेगच्रयोदशी रमा उपोप्याः पूवे - 
संयुताः । इति टेमाद्रशुदादवपाद्चस्कदनगसवाक्यश्च 



१८२ पुरूषाथेचितामणौ 

यू्वैविद्धष्या एव विधानात् । प्रतिवत्पच्ीभूतसाविनीवटपू- 
णिञ्या । नवमी दशमी चेवं नोपोष्याः परसंयुताः 1 इति 
निणयाचतमद नरलोदादतज्रह्यवैवर्तेन-षष्येकाद्दयमावा- 
स्या पूवैविद्धा तथामी । पूर्णिमा परविद्धा च नोपो्यं 
चेव पंचकं । इति । हेमाद्रौ दनरलोदाहतपा द्वेन चोत्तर- 
विद्धानिषेधाच्च-अवटापूर्णिमा चामा परान्विता सदा धुञ्या । 
साविभ्यमा पूणिमासी उपोष्या पू्वैसंयुता । इति कालादशे- 

हेमाद्विनिणेयाद्धतमदनरलेषु चेत्थमेव व्यवस्थापितं । णवं 
सति साविन्नीवते पूणमासी पृवेविद्धा श्राह्या । बर्तांतरे तु 
पूवेविद्धाए न कवैव्या कितु परविद्धेव कतंव्येति परस्परविख्द्स्य 
॥वद्णुघमात्तरपद्यपुराणचचनस व्यवस्था । यदा ठ 

चटुर्दद्य्टादशानाडिकां मवति तदा सावि्ीवतमपि तत्र 
परित्याज्यं । भरूतोऽशए्दरानाडीमिदूंषयत्युत्तयं तिथि ! इति 
स्मृतेः अमावास्यायामपि सावित्री्ते पूर्वदिने ववांतराण्युत्तर- 
दिने पौर्णमासीवदेव व्यवस्था । अर प्रमाणं पूवविद्धान 
कवैव्येति ब्र द्यवे वते वचनं । स्कदपुराणेपि-भूतविद्धा सिनी- 
वालीन तु त्र तं चरेत् । वजयित्वा तु साविध्ीवत ठु 
शिखिवाहन । इति ! पवंच सति युग्मशाखं वरस्राविचीवत- 
व्यतिरिक्तव्तेषु दण्व्यं । व्रचेता अपि-नागविद्धा तुया षष्ठी 
सक्तम्या च युताष्टमी । दशम्येकादशी विद्धा अयोदश्या चलु- 
दशी । भूतविद्धाप्यमावास्या न ब्राह्या मुनिपुंगव । उत्तसोत्तर- 
विद्धास्ताः कर्तव्याः कारकौ श्चुतिः । पाद्ये-षश्यष्टमी तथा 
दक्षै; छृष्णपक्चे जयोदच्ची ! एताः परयुताः कायाः पराः पूर्वेण 
संयुताः । यत्त॒ नारदीथपुराणं-दश च पौर्णमासं च पितु 
सांवत्सर दिनं । पू्वविद्धमङ्कवंणो नरकं परतिपद्यते । इति 
तत्साविज्ीवतविषयमिति । माधव्रथस्तु यथाश्चुतः परसूपर- 
व्याघाताद् बोधकः एव ! तथाहि यद्ात्विव्यादिस्घतेरियंतग्रथांत- 
सत् अष्टादशनाडीचतुर्दैशीसत्वे साविज्रीबतमप्युत्तरविद्धा्यां 
कर्तव्यमिति प्रतीयते तत्स्वीकारे साविक्रीवतं पूर्वविद्धायां 
व्रतांतरमुन्तरविद्धायामिति व्यवस्थाप्रतिपादकपूवेश्रंथ उन्तर- 
प्रंथ्यासंगतः स्यात् । तर्स्वीकारे मध्यमग्रंथोऽसंगतः । एवं 
-व्याघाताद्बोधकस्वग्रा्तौ तत्परिहाराथैमेकस्य यथाश्रुतार्थपरत्व- 



क्षायां व्यवस्थायां अनेकवाक्याजुग्रह्यत् विघ्रतिपिद्धधर्॑सम- 
वाये भूयसां स्यार्सद्धमैत्वमिति न्यायात् व्यवस्थाप्रेथ एव 

यथाश्ुताथक इति निश्चयसिद्धम् । यदा तु चतुर्ददयष्टाद्यना- 
डकः भवति तदा स्ाविच्ीव्रतमपि तज परित्याज्यं पतक 
किमुत वतांतरमिति शेषपूरणेन कैमुतिकन्यायेन साविधीत्रत- 
भिन्ननतविषयत्वेनैव योज्यः । एवं सति सर्ववचनैः सर्व- 
निवंधेश साधवस्येकवाक्यता भवतीव्यतरैवा्ये याधव- 
तात्पर्यमिति वोध्यम् । पूवैविद्धेव साविग्रीत्रते पंचदशी 
तिथिः । नाड्योऽष्ददा भूतस्य स्युशेत्त् परेऽहनि । इति ज्ला- 

धवसंग्रहवाक्येपि भूतस्याए्ठादरनाञ्यश्चेत्स्युः तथापि परे- 

हनि सावित्नीवततांगतया विहिते श्ट पूवऽटनीदयथः । परश- 

ब्दुश्यष्टपरत्वस्यापि विप्रतिषेधे परमिति सूत्रे महाभाष्ये 
उक्तत्वात् 1 ननु बृहत्तपा इव्यादिस्कादादीनां उत्सर्मत्व- 
कस्पनया भूतोएादरनाडीभिरस्विस्यापवाद्कत्वकदपनया साध- 
चुम्रंयस्य वोधकत्वं सुपपन्नमेव । अतप्व पूवैविद्धयोः पंच- 

द्योः करवैव्यत्वेनोक्तमपि साविच्ीवतं नवमुहतैचतुकैसीषि- 
द्यो कर्तव्यं भूतोऽश्रादरानाडीभिरिति वचनादिति माधव 

इति कालतच्वविवेचनादिनवीनश्रधाः संगृद्यत इति चेन्न । 
स्कांद दीनां भरतिपदवाक्यत्वेन भूतोश्टादशेलयस्य सामान्यवा- 

कृथतया स्कांदा्यपवादकत्वस्य माधवेन वक्तुमशक्यत्वात् । 

जच प्रतिपद्वाक्यानां माघवेनाजुपन्यासान्नाजुपपत्तिरिति 

हक्य । साविच्नीवतस्याप्युत्तरविद्धायां स्वीकारे ब्रह्यवेवतस्य 

व्यवस्थापकत्वासंभवेन परस्परविरोधे सति या व्यवस्या सा 

ब्रह्मवैवर्ते दर्दितेति प्रथस्य प्रतिपद्यप्यमावस्येति शाखं 

सावि्रीनतातिरिक्तविषयभिति ग्रंथस्य चासगल्यापत्तेः 1 तखा- 

त्सवैवाक्यानां देमाद्विसाधवादीनां चेकवाक्यतयेव सावि- 

जीवते पूर्णिमा पूवैविद्धा वतां तरे उत्तरेति निणेयः सिद्धः । एतेन 

यद्धूत उत्तयां तिथि दूषयति तदश्टादशनाडीभिरिति य्न पूवै- 

विद्धा निषिद्धा तत्रैवायं विरोपविधिः । इति भूतविद्धा न कत- 

व्मेयद्य शेषो छाघवादिति सावित्रीवते एतस्य प्रद्त्तिनं युक्ता । 

कित्वितस् वतेष्वेव तरिमुहतैसामान्यवेधवाधेनेति कालतत्व्- 
२६ पु° चिर 
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विवेचनोकतं खाघवद्वणसुपेश्षयं 1 ज्ञाधवतात्पयौयौपर्यखोच- 
बसुकत्वात्। चतां तरे उन्तरविद्धाधिधानेनेव पूवैविद्धासामान्यनि- 
छुत्तेसर्थिकस्वाद्धिरोषोपादानस्य वेयर्थ्यात् । अतपवा्ठददादं ड- 
चतुर्शीसत्वे साविधीवते साधवेनापवाद उक्तो नतु हेमा- 
द्विणा ! अस्थां विप्रतिपत्तौ श्ाधवमतमयुक्तमिति द्वैतनिणैयो 
निलंबन णव । ाघधवतत्प्थी्थपयौरोचने विघ्रत्तिपत्तेरोषा- 
भावादिति दिक | इति पूणिमासामान्यनिणेयः । 

सवत्सरकृता्चायाः सापट्यायालिलान्सुरान् । दमनेनाचै- 

येचैच्यां विशेषेण सदाशिवं । इति वायुपुराणे चेच्यां दमनेन 
पूजोक्ता । तच देवका्ैत्वात् पौर्वालिंकास्त॒ तिथय इत्युदाहत- 
वचनात्पोवीलिकयि पूर्णिमा ग्राह्या । इति चेरी ॥ ग्ये्ठपूर्णि- 
भायां-ज्येष्ठमासे त॒ संघाते पौणमास्यां पतिव्रता । खाव्वा चैव 

शचि्भूत्वा वरं सिचेद्रहककेः-इव्यादिना स्कांद पूणिमायां । 
अमायां च तथा ज्येष्ठे वटमूले महासती । तिरान्नोपोपितां 
नारी विधिनानेन पूजयेत् । अशक्तो तु चयोदशयां नक्तं कुयौ- 
ज्जितैद्धिया ! अयाचितं चतैददयाममायां समुपोषणं । इति । 

'मविष्ये-अमायां च साविन्रीवतसमुक्तं । तत्र पूणिमामा- 
वास्य पूर्वविद्ध श्रादये ! बृदत्तपा तथा रंभा साविन्नी वदपेटकी । 

छृष्णाघ्रमी च भूता च करतैव्या संमुखी तिथिः । इव्याघुदाद्- 
तवचनात् 1 इति ज्येष्टी ॥ आषाढ्यां -नारमुतेश्वरया- 
श्रोक्ता कादपीखंडे-उदीच्यां भारभूतेशमाषाढेशं समर्चयेत् । 
आषाख्यां पंचदश्यां वै न पापैः परितप्यते 1 रत्वा सांवत्सरी 
याचामनेना जायते नरः । इति ! तत्र पूर्णिमा पोवोक्िकी 1 
पकर वसेद्रामे पत्तते तु दिनद्वयं । पुरे दिनद्वयं भिष्चुनैगरे 
पंचराचक । वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत स्थाने पुण्यजनान्विते । आत्स- 

वत्समैभूतानि पद्यन् भिश्चुश्चरेन्मदीं । इति संन्यासपद्धतौ । 
आषाद्यां पौर्णमास्यां च कारयेद्धपनं यतिः । चातुमौस्यस्य 

मध्ये तु व्जयेद्टपनं यतिः 1 इत्यादिभिः संन्यासिनां क्षौरं 
मासचतुष्टयं माखदयं वा पकच्ावस्थानसंकत्पः व्यासपूजा- 
दिकमुक्तं । तचप्यौदयिकी पूर्णिमा ब्राह्या । निसुह्तौ- 
दिकं आद्यं॑प् क्षौरथमाणयोः । इति विग्वेन्वयौमुदाह- 

तवचनात् । इ्याबादी ॥ ्रवण्यां-ततोऽपराहंसमये रक्षापो- 



पूणिमानिर्णयः । २८५ 

टिका श्युभां ! काययेदश्चतैः श्तेः सिद्धथोरदैमभूषितां । वद्ञै- 
विचित्रैः कापौसैः क्षौमेवा मर्व्जितैः । विचित्ररथित्रथितां 
स्थापयेद्धाजनोपरि । उपलिति गृहेः चैव खुचतुष्के भ्यसेद्धवि । 
तस्योपरि विशेदाजा सामात्यः सपुरोहितः ! पुरोधा शपते रस्ता 
बध्चीयान्नंवतः छुधीः । मत्रश्च-येन वद्धो बली राजा दृनवैद्रो 
महावलः । तेन स्वामयुबश्नामि स्पे माचर मा्चर । बाह्मणः 
क्ष्ियेरवेश्यैः शुदरैरन्येश्च मानवैः । कर्वव्यो रक्षिकाचासे दिजा- 
न्संपूज्य यल्नतः । अनेन विधिना यस्तु रश्चिकार्वधमाचरेत् । 
स सवैदोषरटितः ली संवत्सरं नयेत् । इति निणयाश्तादयु- 
दाहत भविष्योत्तरे रक्चावंध उक्तः । अवापस्ञसमय इ्युक्तत्वा- 
द्पराल्लो मुख्यः कारः ! त्नोभयदिने अपसल्लसस्वे-पूर्वविद्धा न 
कर्तव्या दसः पूणो कदाचन । वजयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीव- 
तमुत्तमम् । इति । भूतोऽएादशानाडीभिदूषयस्युत्तयं तिथि । 
इत्याभ्यां पूर्वानिषेधात् कर्मणो यस्य यः काठ इत्यस्मादुत्तय 
ग्राह्या । थद्¶ द्वितीयापरङ्कात्पूर्वं समाता तदापि श्राचणी दुर्म- 
नवमीति वचनं पविज्रारेपणविपयमिति निर्णयास्तमदन- 
रल्लादिभिसक्तत्वात् । यद्धायां दे न करतैव्ये श्रावणी फाद्युनी 
तथा ! धावणीं दपि हंति ग्रामं ददति फादगुनी । इति मद्धा- 
यां निेधादुत्तरेव । तच्च तिध्यञुरोधेनापसन्णातपूवैमचठाने- 
ऽपरह्गस्य सर्वथाबाधापत्तेः । अपराहे ज्योतिःशाखप्रसिद्धतिथ्य- 
सत्वेपि साकद्यवाक्यबोधिततिथिसव्वात्तत्नैवाचुष्ठानम् । यदा 
तूत्तरत्र मुहतैद्यमध्ये किचि ५९७ पौणमासी तदापराह्े सवथा 
तदभावाद् प्रदोषपश्चिमो यामौ दिनवत्कम चाचरेदिति परारा- 

रात् मद्राति भ्रदोषयामेऽचुष्ठानम् । न चालुपादे्यांगकाङ- 
चाधो न युक्तं इति शक्यम् । भद्वंतग॑तस्य निषिद्धत्वेनांगत्वा- 
भावात् अंगभूतकाठवाधयस्यैवायुक्तत्वात् 1 पतेनोभय्नापसाह- 
व्यातौ पूर्वेति क्रल्रल्नावलिः । भद्रायां ढे न कतेव्ये ्रावणी 
फाल्गुनी तथा । श्रावणी चूपवि हंति ग्रामं ददति फाल्गुनी । 

इति निषेधादुपेशष्या । धावणपोणैमास्यामपि पविच्रारोपणसुक्त 
भ, १. ¢ म 

देभाद्रौ शिवधमेमदिष्यपुराणयोः-पोणेमास्यां तथा 
5 

१ "तत्रापराहप्पूवैमनुष्ठानि अपराह्न सर्वथा चाधः) अपरह्ञे तु साकस्यवच- 

- प्नाधादटिताया अप्यश्ावाततः दति पाठ 
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बष्ठधां रिवं संपूज्य यल्लतः । उपवीतं दिवे दचाच्छिवभक्तां 
भोजयेत् । पुनरेव च कार्तिक्यां पूज्य शंभुं क्षमापयेत् । य- 
तिभ्यो दक्षिणं दचात्सूचरवच्नादिपूर्विकां । यः छर्यात्सद्ठदप्येवं 
चातुमौस्यं पवित्रकं । कट्पकोरिशवं दिव्यं स्द्रलोके मदीयते ! 
इति । हेभाद्रौ शिवरहृस्ये-पविजारोपणं शंभोः कुर्याज्नभसि 
चा श्युचौ । चतुदैदयामथापएम्यामधिवास्य विधानतः । श्रावण्यां 
ग्रो्ठपयां चा पविच्ारोपणं तु यः । ङुरूते ना पवि स्यात्तद्य 
संवत्सरं 1 द्रंभो; पविचमासेप्य रिक्तः संपूर्णताभियात् 1 
पवि्नं तु पविाख्यं सान्वयं शरगुनंदन ! अपविच्रं पवि 
स्यादेहकमाखिलं यणां 1 इति ! तत्र कर्मणो यस्य यः काठ इति 
वचनात् पूजाकाखव्यापिनी पौणैमासी आद्येति ! अत्रैव च श्रा- 
वण्यां ्रवणाकर्भैलखाश्वरायनेन भ्रवणाकर्मक्तं । तत्र अस्तमिते 
स्थाखीपाकं श्रपयित्वेत्युक्तव्वात्पूवैदिन एवास्तमयव्यापतौ पूवा अ- 
न्यथा उन्तरेति ! केचित्तु पूर्णिमाशब्द्स्य अंत्यक्चणोपटक्षणत्वात्त- 
दुपटठक्ितेऽद्ोराजे कार्यमितिवद्ति तजोपङक्षणत्वे परमाणं चिदं । 

अथोपाकमकालनिर्णयः । 
तत्र थाज्ञवस्क्यः । सध्यायानामुपाकम श्रावण्यां श्रवणेन 

तु । इस्तेनोषधिमवे वा पंचम्यां श्रावणस्य तु । इति । अधीयत 
इत्यध्यायाः वेदास्तेषां उपाक घ्रार॑भः । श्रावण्यां श्रावणमा- 
सस्य पौणमास्यां श्रवणेन युक्तायां कस्यांचित्तिथो दस्तयुः्तायां 
तत्पंचस्यां वा कार्यः । ओपधिप्रादुमावे श्रावणस्येति च सर्व 
संबध्यते । एतेषां कालानां स्वग्रह्यादसारेण ग्राह्यत्वं बोध्यं 1 
तजान्वदस्छाथनगद्य-अथातोध्यायोपाकरणमोषधीनां व्ादुभवे 
श्रवणेन श्रावणस्य पचम्यां हस्तेन वेति। तत्काख्माह ओषधीना- 
मिति । ्रावणमासस्य ्रचणेन क्लैब्यं ।ओषधीनामिति वचनं यदा 
श्रावणे घ्रादुभावो न स्यात्तदा भाद्वपदे श्रवणेन कतैव्यमिवयेवम्थं । 
श्रावणात चृ्यपकषं माद्रपदादृध्वैमुत्क्ं वा उपाकमांपक- 
घत्करषैराका न कायौ । तद्वार्षिकमित्याचक्षतं इति वक््यमाणस- 
भाख्यावलात् । पचस्यामित्यज्रापि श्रावणस्येति संवध्यते । 
मध्यगतत्वात् प्रयोजनवस्वाच 1 भावणमासस्य पचमी यदा 
हस्तेन युज्यते तदा वेत्यर्थः 1 एवंच काङचयमुक्तं भवति 
तत्तु इृत्तिश्रथात् । यद्यपि कालन्रयस्य साम्यं प्रतीयते तथापि- 



भासताहस्तानामेव प्रततवहुचादाोना श्रवणाद्यो मुख्यतया दत 

वोध्यम् ! ( कास्किपि-चध्यायानामुषाकस घावण्यां धवणेन 

त॒ । तन्मासे हस्तयुक्तायां पंचम्यां वा तदिष्यते । अबृ्योपध- 
यस्तसिन्मासे तु न भवंति चेत् । तदा भाद्रपदे आसि श्रवणेन 

तदिष्यते । इति ।) श्रावणस्तु मासखश्रकरणोक्तमेषादिस्थे सवित- 
सीत्यादिवचनार्खिदस्ये सवितरि समापद् सकः शु्कादिवोध्यः । 
तत्रापि संपूरणं श्रवणं न कर्मकारः । कितु पूवि देविक कर्म- 

ल्ादिपूर्घोदाहतसामान्यवाक्यात्-भवेदुपाकृतिः पौणमास्यां पू- 
योल ष्व्  बरह्मणान्मोजयेत्तर पितृजुदिद्य देवताः । इति 

हेमाद्रौ बाहस्परदेतसात्- संघाते श्रावणस्याति पौणमास्यां 

दिनोदये । खानं कुर्वीत मतिमान्थुतिस्सृतिविधानतः । ततो 
देवादषींश्चैव तधैेत्परमांभसा । उपाकमौदि चैवोक्तश्पीणां 
चेव तर्षणम् 1 छर्वात ब्राह्यणेः सार्धं वेदाठदिद्य शक्तितः । 

इति -भविष्योन्तरान्न उपाकर्म॑णः पौवील्िकत्वनिश्चयात् । 

ूर्वाहस्त॒ यद्यपि चलुर्विधः पधैसुक्तस्तथापि योयं कालमपेश्य 
सुक्ष्मः स तस्मात्यशस्त इति पंचधाविभागपक्चाद्न्ये अनुकद्प- 

त्वेन ग्राह्या दति हेमाद्विभाधवादिभिः सिद्धतितत्वात् 

सुहत्रयात्मकः धातःकार एव शुख्यः पूषीह्लः 1 तद वच्छिन्नस्यैव 
मुख्यं कर्मकाठ्वं । तत्र यदा पूयैसूरयोदयमारभ्य श्रवणं दृत्तं 
द्वितीयसूयोदयोत्तरं॑सुद्धवै्रयपरिमितं भवति तदा यद्यपि- 

पवैण्योदयिके इयः श्रावणं तैत्तिरीयकाः । बहचाः श्रवणे 

करयैस्तक्ष सामवेदिनः ! इति मोभिखवाक्यं -परवैण्योदयिके 
छ्युः श्रवणं तैच्तिरीयकाः । बहुचाः श्रवणे यैह संकांति- 

वर्जिते । इति बहूचपरिद्िष्टवाक्यं च उभयत्र समानपक्ष- 

पाति । तथापि ततर पूर्ववाजुष्ठाने-धनिष्ठासेयुतं कुयौच्छरवणं 
कमै यद्भवेत् । तत्कमै सफलं विद्यादुपाकरणसंक्ञितं । धनि- 

शापरतिपदुक्तं त्वा्रछक्षसमन्वितं । श्रावणं कमे ऊर्वीरचरग्यज्ञः- 
सामपाखकाः । इति उथासपरिलिष्टबाक्छययोनिर्विपयत्वा- 
चत्तेरत्तरभरेवालुष्ठानं । न चाचरैव यद् पूरवेसूयोदयं विदाथ 
अवणघरच््तिस्तत्रानयोः सावकाशतेति संक्यं 1 तज पूवैवाक्या- 



भ्यामुत्तस्मैव विधानैनानयोरसाधारणविच्यलाभसंभवात् । नच 

खंधूर्मस्वात् मौणकाठस्तत्वाच्च पूैदिने पव भवव्विति श्यं । 

भाव^कालावच्छिन््यैवागत्वेन संपूर्णैत्वस्य भ्ररृतादुपयोगात् 
गौोणकारुव्यापे्धिरुद्धवच नाभावे उपष्टंभकत्वेपि यकृते धनिषएठासं- 

युतभिद्यादिवचनविरोधेनेपष्टमकत्वासंमवात् । अतणव श्रवणे 

आदौ यटिकाचतुष्टयमभिजिन्न्चनाशं वर्ज्यमिति स्टृत्य्थ॑सारः 

संगच्छते । यद् सूयोंदयमारभ्य धरत द्वितीयदिने किचिक्यूनं सु- 

हव्यं भवति तदा मुह्तैजयस्यैव सुख्यत्वात्तश्योत्तरत्राभावा- 

तपू्ैदिने संपूर्णत्वसंभवे अनुकस्परूपसुद्भतद्ययसत्वमाद्ाय धनि- 

छासंयुतमित्यादेरथवृत्तेः पृथदिने एवाजुष्ठानं । णवं यदा मुहतै- 

जअयानंतरं प्रचत्तं द्वितीयदिने नास्ति तच्रापि--उपाकमं प्र 

कुर्वन्ति कमात्साभमग्यजुर्विदः । भ्र संक्रंलयुक्तेषु दस्तश्रवण- 

पवेखु । इति हेमा द्युदाहतवचनात्त्रैव 1 नच पूर्वं छरवणा- 

मावात्कथमनुषछानमिति राक्यं । तन्नाश्चजमहोरा्ं यस्िन्नस्त- 

मियाद्रविः 1 यस्िञचुदेति सविता तच्राक्षनं भवेदिनं । दति 

सा धयोदाद्तमाकैडेयवचनापादितस्य सत्वात् । यदा त पूवै- 

दिने सुह्धतौनंतरं भदृत्तं दितीयदिने मुहवद्ययपरिमितं श्रवणं 

तज्रापि-उदिते दैवतं भानो पिव्यं चास्तमिते रवौ । दिमुहतै 

निरह्य खा तियिदैव्यकव्ययोः । इति बौधायनप्ोक्तविष्णुधमो- 

न्तस्योः वचने उदिते भानौ सत्युत्तरकाले अहो मुहर्ववयं 

देवं देवदैवस्यं तसिश्चास्तमिते तत्पूयैकाठे अहो _ मुहतैजयं 

पियं पिवृदेवल्यं 1 अतस्ताचत्काङुव्यापिनी या तिथिभेवति 

सेव कऋरमाद्धव्यकव्ययो््रीदयेति हेमाद्वि्ाघवाभ्यां ( उद्य- 

दवियुदवैव्यापिन्यां देवकरमं अस्तमयत्निमुदह्भवव्यापिन्यां पित्र्यं कम 

कामिति नि्णयाखतेन । इदं चोद यास्तमयकालिकतिथः सं- 

ूर्णत्वाभिधानं यद्तोदयादुर््वं सुहत्रयं मृहवद्यं वा विदहित- 

तिथिभैवति अस्तासाकूसुदवत्रयं तदावगंतव्यमिति मदनरने- 

न ) सिद्धांतितत्वात्तिथिवन्नक्चस्यापि निर्णैयत्वात् कमेकाङव्या- 

सिवचनायु्रहसाम्ये व्यवस्थापकभवृत्ते्य त्वात् धनिष्टासंयुत- 
ध [ज 

भित्यादिवचनैरुततरदिन पव । थतण्व श्रवणः धनिष्ठासंयुतं भ्र 

योगय ब्राह्यमिति स्त्यथेसारे श्रथोगपयीस्िपर्यतानुधा-' 

वक्तं सार्थकं ति । नन्वेवं पूर्वदिने सुहवकद्यानंतरं भवृ्तं श्र. 
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वणं द्वितीयदिने सुदहर्तमाजं विद्यते तत्राप्युच्तरग्रदणापत्तिः । 
उद्यव्यापिनीत्वेव विष्ण्वक्षै घटिकाद्वथं ! तत्कर्म सफलं क्ञेयं तस्य 

युण्यं त्वनंतकं । इति परयगपरिजातोदाहतवचनादिति 
चेन्न ! चतोपवासनियमे घरिकिका यदा भवेत् । उदये खा 

तिथिमरौद्या विपरीता तु पेटके । इव्यादीनाभिवास्यापि कैथुति- 
कन्यायेन द्विसुहतीदिव्यापतिस्तावकत्वेन विधायकत्वासंमवात् । 
अन्यथा बतोपवसेलयष्यीनामपि तथात्वापत्तो सर्वोपश्ुव पव स्या- 

दिति दिक् । एवं पूणिमापि यदा पूैदूर्योद यमारभ्यं ्रघृत्ता तदा 

संदे एव नास्ति। यदा पूर्वदिने सुहर्तीयरनेतरं धदृ्ता द्वितीयदिने 

सुहर्वदययादिपरिमिता मवति तदा-धनिष्ठाघ्रतिपद्ुक्तं त्वाघ्रू- 

छक्षसमन्वितं 1 श्रावणं क्म छर्वीरनरुभ्यज्ञःसामपाटकाः । इति 

चचनादुत्तरदिने एव सर्वेषां प्रासं तच्र-पर्वण्यौदयिके कुः 

श्रावणं तै्तिरीयकाः 1 वहचाः श्रवणे कुह संकरंतिवर्जिते । 

इति वहुचगद्य परि शिष्टवचनात्तेत्तिरीयकेरत्तरदिने तेत्तिरी- 

यकमिच्नयाजुयैः पूवैदिने कर्तव्यमिति 1 देमाद्विणापि नैतघय- 

ज्यते पर्मण्योद्यिके यदुपाकरम तेत्तिरीयका प्व कुयुरिति वक्तु, 
विशिष्ठादुवादे वाक्यभेदभरसंगादिति मतमुपन्यस्य, तदयुक्तः 

उदेदयविरोयणविवक्षायां हि सः नतु वििष्रोदेशे । भरपंचितं 

चेतद्धवदेवेन । योऽ वि्रतिपद्यते तं प्रति विशिष्टविध्याश्च- 

यणेन परिदारो वक्तव्य इति । अपिच पू्ोदाहृतवचनेरोद्- 
यिके पर्वण्युपाकर्मधात्तेरुवादोपपत्तेः कर्मेण्यपि च कठैवि- 
धिरुपपन्नः अप्राप्तविषयत्वाद्धिधेः । नच सबंधद्वयविधाना- 

द्वाक्यभेदः विशिष्टविध्याश्चयणात् व्र॑थकरतृमेदेन पोनर्क्यपरि- 

हारात् अन्यथा सर्वस्प्युच्छेद्पत्तरित्यादिना परिहत 

तस्मादेवं व्यवस्था । यदैकस्ि्ेव दिने क्मैकारुव्यापि पवे तदा 

स्वैषाः तथोपाकम । यदा तु दिनद्ययेपि कर्मकारुव्यापि नवा 

तदा तैत्तिरीयाणामौदयिके पर्वण्युपाक्म अन्येषां त्वन्यत्रेतयुप- 

संहतं । तत्र श्रावणपोर्णमास्याः सूयोदयमारभ्य प्रङ़त्ताया द्विती- 

यदिने मुद्कचयसच्वस्यासंभवात् दिनद्वये संपूणैकमेकाल- 

व्यापिनीति नार्थः कितु द्वितीयेपि भ्रयोगपर्यांसमिव्यथैः } नवेति 

परवदिमे सुह्यतौनंतरं दृत्तं द्वितीयदिने मुहरद्ययपरिमित 

शेखथैः । यथा्रुताथपरत्वे पू्ैदिने शुह्वै्रयानंतरं भ्रचन्तं 
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हासवशाद्धितीथदिने नास्ति तवाप्युत्तर्ापत्तौ यदैकस्मिन्दिने 
-कश्चक्राखव्यापि तदा सैषां तञरेवेलयसंगतं स्यादिति । पतेन 
छयहगा तु कर्मसमयं व्याप्नोति सा चेन्नवा कायौ तित्तिरिराखि- 
भिः परदिने पूर्वैतरेयाज्षैः इति दीपिका यथाकथंचिदुक्ताथै- 
-प॒रतया नेया यथाश्रुता त्वस्गतेति वोध्य । तथाच कर्मकार्व्या- 
-सिवाक्यायुघ्रहसाम्ये धनिष्टेति वाक्यविदितं यस््रतिपदयुक्तौद- 
यिके प्ैण्युपाकर्म तत्तैत्तिरीयका एव कुर्युरिति वाक्यार्थे सिद्धे 
अन्येषां -उपाकम॑प्रक्र्वति कमात्सामग्य॑जुर्चिदः । भ्रहसंऋाव्य- 
युक्तेषु हस्तश्रवणपर्वसु । इति वचनात्पूवैदिन एवेति व्यवस्था 
युक्तेव्यारायः ! पतेन तैत्तिरीयकातिरिक्ते्यलुःशाखीयेः पूवै- 
विद्धेव पौणिमासी प्राह्या भावणी दु्मनवमीतिवचनादिति 
सदनपारिजात उपेश्यः उदाहृतोदाहरिष्यमाणवचनदहै- 
माद्नयादिविरुद्धत्वात् । अतएव तैत्तिरीयेतरयाञ्चपाणां त॒ पूवै- 
बिद्धमेव पव श्रावणीतिवचनादिति द्वतनि्णैयः । अन्ये 
याज्ञुषाः पू्ैविद्धे एव श्रावणीति वचनादिति देमाद्विरिति 
मयूखः । ध्ावणीतिवयनं तैत्तिरीयकभिन्नयाजुषपरमिति 
-मदोजिदीक्षितोक्तिः । वाजसनेयिभिः पूर्वविद्धपोणैमास्या- 
मिदं कार्यमिति हेमाद्विरिति स्खतिकरोस्तुभाद्यश्च देमाद्विता- 
त्पयीथौज्ञानमूखकत्वादुपेश्या प्व ! यत्तु मद नरले बहुचका- 
रिक्ाकारस्य बहुचसंवंधिधमेविधानाथमेच प्रवृत्तत्वात् बहुचाः 
श्रावणे इत्युत्तरार्थमेव विधायकं । पर्वण्योद्यिक इति पूरा 
व॒ वहूचैः भ्राशस्त्यलाभात् श्रवणपरित्यागेन पवेमान्त्ाही- 
व्येतदथैमयुवाद् इति तद्वतं तेत्तिरीयपदं सर्वयाज्ुषाणामुपल- 
क्वणं । तेन दिनद्धयेपि कर्मकारव्यापरावव्यापतौ च सर्वैरपि 
युव दिभिरौदयिके पर्वण्युपाक्मं कतैव्यं । श्रावणीति वाक्यं 
तु पविारोपणादिविषयमिव्युक्तं । तत्-धनिष्ठासंयुतं ङयौच्छ- 
वणं क्म यद्भवेत् । तत्कमे सफलं-दइत्यादिवाक्येन तदृद्यविदि- 

तश्चरवणे प्राशस्त्यवोधनात् श्रवणत्यागेन पर्व्रहणदशंकाया असं- 
भावितत्येन अदुवाद्वैयभ्यीपत्तेश्चित्यं । अत्व तैत्तिरीयप्रहणं 
सर्वयाज्ुषाणासुपलश्चणमिति कालतत्वविवेचनमप्युपेश्षयं । 
तस्माद्धेमाद्धिसिद्धातस्यैव युक्तत्वात्पूरवसूयोंदयानंतरं सुहत 
दूष्वं भ्वरत्ता पौणमाली द्वितीयोदयानंतरं सुहतंदयादिपरिमिता 
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भवति तत्र॒तैत्तिरीयैरत्तरा तैत्तिरीयान्ययाजषैः पूर्वा प्राद्येति 
सिद्धम् । यवा द्वितीयदिने मुहवैषटपरिमिता पोण॑मासी तदा 
तेत्तिरीयभिनेरप्युन्तरेव आहया । श्रावण्यां प्रौएटपयां चा परतिप- 
त्षण्युहु वैकः । विद्धा स्याच्छंदसां तत्ोपाकमोत्सजनं भवेत् । 
इवि कालादरछमदनरन्नोदादहतनिगमवचनात्-्रावणी पौ- 
्िमासी तु संगवात्परतो यदि ! तदैवोदयिकी ्राह्या नान्य- 
दतोदयिकी भवेत् । इति माधवोदाहतगारयेवचनाच्च । अने- 
नापि संभावितमध्याह्स्परीविधानात् । यत्त॒-उदये संगवस्पश्च 
श्रुतो पर्वणि चाकंमे । कुयुनैमस्युपाकम ग्यज्युःसामगाः क्रमात् । 
इति चंद्रोदयोदादवस्यषैत्वेपि नियामकत्वस्वीकारे मभ्याह्- 
मारभ्य प्रवत्तं द्वितीयदिने सुहतेच्रयं पव श्रवणं च भवति 
तत्रापि पूर्वदिनेऽलष्ठानापत्तौ पृवोक्तविरोधापत्तेः । तपो दंत्यु- 
तराषाढा उपाकर्मणि वेष्णवे 1 श्रवणेन तु यत्कमे उन्तराषाढ- 
संयुतं । संवत्लरछृतोऽध्यायस्तःक्षणादेव नयति । धनिषटासं- 
युतं इुर्याच्छावणं कम यद्भबेत् । वत्कम सफलं क्ेयमुपाकर- 
णसंक्लितम् । इव्यादिवाक्यविरोधापत्तेश्च । कितु धनिष्टेयदि- 
वाक्यविषयेकदेश प्रपचभूतमेव (पवैण्योदयिकत्वे विश्ेषमादेति) 
माघवस्याप्यज्ेव तात्पयं कद्पनीयम् ! अन्यथा असंगतिप्रसंगात्। 

इत्थं स्यैवाक्याविरोधेन संपन्नस्य उपाकमकारनि्णैयस्यायं 
संग्रहः-पूरवसर्योदयमारभ्य भ्रवरत्तं श्रवणं द्वितीयदिने सुहते- 
अयात्किचिन्युनं भवति तद् पूर्ेदिने एवायुष्ठानम् । यदा तु 
तादशं द्वितीयदिने संपूण सुहतैचयं तदा, यदा वा पूबदिने 
मुह तीधांद्यनंतरं भवरत द्वितीयदिने सुह तेद्यादिपरिमित भवति 
तदोत्तरदिने ण्व, सुहतैदयान्युनं चेत्पूवेदिने पवेति । पूणि- 
मापि यदा पूर्वसूर्योदयमारभ्य प्रदृत्ता तद्! पूर्वैव सववाम् । 
यद् तु प्ैदिने सुहतौ्यनेतर प्रच््ता द्वितीयदिने मुहतदया- 
दिपरिभिता भवति तद् तंत्तिरीयेख्तस ब्राह्या ताद्धृन्नयापः 

पूर्वेति व्यवस्था । यदा द्वितीयदिने पण्ुहतपरिमिता तदा 
सर्वेषामुत्तरेव । यदा पूर्वदिने मुहवौनतरं भ्रचृत्ता दितीयदिने 
सुहवैद्ययान्नयूना तदा सर्वेषां पूर्ववेति 1 दस्तनक्ष्रमपि यद् 
दिनद्वये संपूष्णपराह्ञव्यापि साम्येन वेषस्येण वा तदेकदेशव्या- 

९ “टि छप्पर? 
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पि दिनद्वयेष्यपरा्गस्पि वा तदोत्तरमेव । यद् पूर्वदिने पएवा- 
पराह्धव्यापिं तदा पूर्वमेवेति कर्मकारव्या्यैष निर्णय तिं 
स्शल्यथंसारहेमाद्रेपथूतिभिः सिद्धांतितत्वादिति । वंच 
सति भओदेथिकानि च पवददीनि प्रातःसंगवात्मकषण्मुहूर्त- 
व्यापीनि आ्रह्याणीयादिकारतत्धविवेचनादिनवीनग्रंथा उ~ 
पेक्षया एव । पूर्वदिने मध्याह्नमारभ्य परवृत्तं श्रवणादिकं द्धितीय- 
दिने सुहतैप॑चकपरिमितं मवति तद् पूर्वदिनेवुष्ठानपत्तौ पूर्वो- 
दाहतानेकवचनस्श्रदययथे सारहेमाद्धादिनिवंधविसेधापत्तरि- 
ति बोध्यम्! पतेन सामगानां त्वपराज्ञो पाकर्भिणां चचनात्तत्का- 

र्यापिनमपि पूर्वहस्तं वाधिस्वोत्तरदिने एवानुष्ठानमिति का- 
खततत्वविषेचनमुपेश्ष्यं । उदाहतवचमानां कर्मकारव्यापिच्ाखा- 
विरोधेनैवोपपत्तौ कर्मेकालवाधस्यालुचितत्वात् । अतपव-षण्मु- 
ह्र तीक्तसषाढायुक्तः स्याच्छृवणो यदि । तदासौ श्रवगस्त्याज्यो 
ग्रहयते श्रवणोऽपरः । षटश्चणा चोत्तरापाढा संगवात्परतो यदि । 
तदासो श्रवणस्त्याज्यो गद्यते श्रवणोऽपरः । इव्यादिप्रयोगपा- 
रिजातनाश्चा परस्परविसद्धा्थकवचनं कट्पयन् गोर्धिद्ा- 
णेव उपेक्ष्यः! वचनानां पारिजाते अभावादिति ज्ञेयं ! मदसंका- 
तिवर्जितेस्यत्र पवौदिशब्दोत्तरसत्तम्याः प्वदिगताधिकरणत्व- 
परतया पवोदिषु जायमानयोगरैह संकरलयोरदषकत्वं उत-यदि 
देवात्तु ससिच्येदेकादद्यां तिथिच्रयं । इत्यादिष्वेकाददयादिरब्दा- 
नामिव पवादिदाब्दानामचुषछानयोग्यपर्वा्ुपलशक्चितादोरात्रपर- 
तयोपाकमौधिकरणाहोर्े जायमानयोरिति तजर तावदुपल- 
क्षणत्वे प्रमाणाभावात् पवोदिगतयोरेव दूपकत्वं न पूर्वोत्तर- 
तिथ्यादिगतयोः 1 अन्यथा ब्रहसंक्रांतियोगशथ्च यसिन्दिने उपाकर्म 
तदिनाधराघ्रत्पूर्वमेबोक्तेषु कलेषूपजायमानस्तेवां दूषको न तु 
तस्मात्परस्तादेति कारुतत्वविवेचनस्य 1 पर्वश्रवणगतयोरेव म* 
दणसंकरंल्योः पयुदासभ्रयोजकता तत्सामानाधिकरण्येन श्रुतत्वात् 
न तिथ्यतरनक्षवरांतरगतयोरपि 1 तेन चतुर्द॑रीभ्रतिषदुत्तराषाढा- 
धनिष्टाद ्रहणे संकरांतो वा पर्वणि वणे चोपाकर्मं कार्यमेवेति 
मयूखस्य प्रहसक्रांतियोगश्धोपाकर्मसंवंधिन्यद्टोर्े मान्य्ध॑सा- 
आत्वं नक्षजपर्वणोविंधयमानस्तयोदूंषको न त्वधैराघात्परस्ताद् क 

१ युक्ता याच्द्वणे", 
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विद्यमानः । नाप्युपाकर्मागभूततिथिनक्षचरयोः पूरवात्तरकारीने 
तिथ्यंतरे नक्षत्रांतरे वा वियमान इति स्तिकौस्तुभस्य 
चासंग्याषत्तेरिति चेन्न । अधैराघात्पर्यं संगवादिकाले धनिष्ठ 
जायमाने संक्राव्यादावपि प्रातःकालानुषठानापत्तो सध्ैराच्रादध- 
स्तादित्युदादरिप्यमाणवचनस्य--संकांतौ अ्रहणे चैव सूतके 
सतके तथा । गणल्लानं न कुर्वीत नारदस्य वचो यथा । इति 
हेभाद्यायुदाहतवचनस्य च क्मि्िदिने ग्रहटसंकांतिवर्जिते 
कार्यमिति र्श्धेसारस्य वियोधपरिहाराथं उदाह्टतवा्य- 
गतपवीदि राब्दानां पवकीदयुषटक्षितादोयाच्रपरतयोपाकमधिकरणा- 

होसजगवयोरेव ्रहसंकांल्योदवकत्वं नतु पवदिगतयोरेषेत्वत्रैव 
तात्पयैस्य कटपनीयत्वात् । तेन पू्बादोरा्रगतश्चवणाद्लो संक 
ल्यादिसत्वेपि द्वितीयदिनद्वयगतश्रवणादेने दुष्टत्वमिति बोध्यम् । 
संक्रांतौ प्रहणे चेवेद्यनेनोपाकमाधिकरणाहोर्रे संक्रांतो 
्रहणे चोपाकमे न कर्व्यमिल्युक्तं । तज विशेषमाह गार्थः 
अर्धराघाद्धस्ताचेत्तंकांतिर्ंदणं वथा । उपाकमे न कुर्वीत 
परतश्चेन्न दोपडत् । इति प्रयोगपारिजाते काल्यायनो 
बृद्धमनुख । यदार्भरत्रादरवक्चेद्रहः संक्रम एव च । नोपाकमं 
तद् इर्यच्छवण्यां श्रवणेपि च । इति । अचर श्रावणीत्रहणं 
आपादीप्रौष्टपद्योः, धवणग्रहणं पंचमीदस्तयोख्पटक्षणमिलयवगं- 
तव्यं । यत्त॒ वेदोपाकरणे भाते कुलीरे संस्थिते रवो । उपाकमे 
न कतैव्यं कर्वव्यं खिदयुक्तके । इति-नम॑दोत्तस्मागे तु कर्तव्यं 
सिटयुक्तके । कर्कटे रस्थते भानावुपाङ्र्यात्ु दक्षिणे । इति 
भाधयेनोपन्यस्तं चवचनद्यं तत्रायं छंदोगविषयं प्रो्ठपदीं 
हस्तेनोपाकरणमिति सरेण, सहे रवो त॒ पुष्यक्षं इति 
शाग्यैण च तेषां सस्ये एव विधानात् । श्चावण्यां ्रावणी- 
कर्म यथाविधि समाचरेत् । उपाकमं तु कर्तव्यं करकरस्ये दिवा- 
करे । इति रेाद्रौ -(जगञ्नवचनेन विरोधाच्च । द्वितीयेन 
ठु येन विधि श्रावण्यां घोएठपद्यां सोपाकृलाधैपंचमासानधीयी- 
रन इति कौडिकश्द्ादिषु श्रावणीप्रोष्ठपचोर्विहिते ततर 
ककैटस्थश्रावणीव्याचरत्तिरेव क्रियते । सापि नमेदोत्तरदैये प्व 
नतु तदृक्षिणे इति चितनीयम् । पतेन न्मैदोत्तरभागायोवर्तनि- 
वासिनां शिष्टानां कर्करटस्ये रवावप्युपाकमाचुष्टानप्रामाण्यम् ) 



असिन्वचनद्धये अनाश्वासात् ! आश्वास तु निभेध पथैरि 
करालतत्वविवेचनसिद्धांतिता अब्यवस्थापि परिहृता । अर 
पवेदं वचनद्ययं छंदोगविषयमेव । तेन नमदाद्क्षिणदेशे कर्कः 
रस्ये रवावेव छदोगेरुपाकम कर्तव्यमिति द्ैतनि्भयतिषणीः 
यसिधुमयूखकिददांत उपेक्ष्यः । प्रोष्ठपद दस्तेनोपाकरणमिति 
सूतर-सिदे रवो इत्यादिवचनविरोधात् । अत इदं सर्व्वा. 
साधारणमिति केचित् । छंदोगविषयमिव्यन्ये इति मद्योजि- 
दीक्षितोक्तिस्पीति बोध्यं । श्रवणापश्चे ओषधीषु जातासु 
हस्तेन पोर्ण॑मास्यां वाध्यायोपाक्ैति हिरण्यक शिस्राते- 
त्तिरीयकतैः श्रावण्यां हस्ते बा कार्य । ् रवणायुक्तः पक्षः ` श्राव- 
णशुङ्कपक्च श्त्यथैः । अज्र पौणेमासी मुख्यः काठः । पर्वण्योद्- 
यिके कुथः श्रावणं तैत्तिरीयकाः । इत्यादिवाक्येषु तस्या एवो- 
पादानात् । खंडत्वे निर्भयस्तु पूर्वोक्तोऽचगंतव्यः । संकांतिररहणं 
वापि वोणमास्यां यदा मवेत्] उपाकृतिस्तु पंचम्यां कायां वाज- 
सनेयिभिः । इति वाक्ये हेमाद्िणां तैत्तिरीयय्ये पंचम्युपादा- 
नाभावत्तेत्तिरीयकेः प्रोषटपद्यां का्ैमित्यक्तं तत् हस्तनश्चचासं- 
भवे इत्ति बोध्यं । तेषां गद्ये हस्तस्योपादानात् । पतेन 
तैत्तिरीयाणां भरोछठपद्यामिति ठेमाद्विमतमयुक्तं । दिरण्यकेशिसूर 
पचस्युपादानात्तेः पंचभ्यां कार्य हिरण्यकेरिभिच्तैत्तिरी- 
याणां सोष्टपचामिति दवैतनिर्णयो हेमाद्विदूषणसंरेमधयुक्त एव । 
दिरण्यकेरिूत्रे पंचमीग्रह णाभावादिति । उपाकरणोत्स्- 
नयोः पौणमासीदस्तरोदिणीनक्षत्राणि पण्सुहरतान्युदयव्यापीनि 
ग्राद्याणीति महदा भदोक्तिरुपे्षया । मभ्याहमारभ्य भवृत्तानि 
पौणमास्यादीनि ददितीयदिने किचिद्नयूनपण्सुहर्तपरिमितानि 
भवंति तत्र पूवदिनेऽयुष्ानापत्तौ धनिष्ठापतिपद्युक्तमिव्यादि- 
पूवोदाहतानेकवचनस्शलय्थसारहेमाद्रयादिविरोधपत्तेरि- 
ति । श्रावण्यां पोणैमास्यामध्यायसुपारल्य मासं दोषे नाधी- 
यीत सस्थे सवितरि याऽमावास्या वदते चांद्रमासे या म- 
भ्यवततिनी पोणमासी सा श्रावणी । श्रवणयोगलत भवतु मावा 
तस्यामध्यायसुपारल्य श्रद्योक्तेन विधिनोपाकम इत्वा स्वाध्या- 
यमधीयीत । अधीयंश्च मासमेकं प्रदोषे प्रथमे रात्रिभागे 
नाधीयीत । व्योष णाद्राचावप्यूर्वं न दोष दति हस्दत्तवि- 



वृतादाषस्सवशुत्रादापस्तेतैः श्रावणपोणैमास्यामुपाकर्म कार्य । 
खंडत्वे निर्णयस्त॒ द्वितीयसूयीदयोत्तरं॑सुहर्व॑चरयादि परिमितो- 
तरा अन्यथा पूर्वेवेति पूर्वोक्तोऽवगंतव्यः । 

अथातो.ऽप्यायोपाकर्मोषधीनां परादुर्माये श्रवणेन श्चावर्ण्यां 
पौणमास्यां पंचम्यां दृस्तेन वेति काव्यायनसूत्े ओषधीभादु- 
भौवे श्रवणे च पौर्णमास्या चिन्ेपणे तयोः तच्च धाया; संभवात् । 
तस्ाद्विरोषणाभाये पौणमास्यां भवति । एवं पंचभ्यां हस्तोपि 
प्रायशः संभवतीत्युपन्यस्तः । अतः श्रावणी पौणैमासी पंचमी वा 
विरिष्ठाऽविदि्ा बवोपाकमैकारः । श्वं स्वमतेन व्याख्याय 
परमतमुद्ाजहार । श्रवणेन वा पोणैमास्पां वा हस्तेन वेति 
ह्रिहरेण ककौपाध्यायारयस्य वर्गितत्वात्कातीयेः श्चवण- 
युक्तश्रावण्यां केवखायां वा दस्तथुक्तपचस्यां केवलायां वोपा- 
कम कार्य । खंडत्वे निणयस्तु पूर्वोक्तो वेदितव्यः । भ्रौष्ठपवीं 

दस्तेनोपाकरणमिति गोभिखसूरे प्रौष्ठपदीमिति द्वितीया प्रति- 
श्ाब्दाध्यादाराथपी । तेन प्रतिवषुपाक्मे कतंव्यमिति ज्ञायत 
दरति तद्धाष्योक्तेः । परोप प्रप्येव्यथै इति देश्नाद्राचपि 
न्रोष्ठपदमाससंवं धिन कांचित्तिथि प्राप्य हस्तनक्षत्रे उपाकरणं 
कार्यमिदय्थः । तञ्च संचऋल्यादिदोषे श्रावण्याञ्ुपाृलय भाद्रपद्- 
श्ुद्धदस्तनश्चतरपर्थैतं न पठेयुः । श्रावण्यामेके उपाद्लेतं 
आसाविच्ात्कारं कांक्चत इति गोनिदसघ्रात् । खावित्रं हस्त- 
नक्ष्म् । सिषे रवौ त पूष्यश्चं पूर्वके विचरेददिः । छंदोगा 
मिलिताः कयुरव्सर्म सवैकदसां । शुद्धपक्षे ठ दस्तेन उपाकमो- 
पराक्धिकम् । इति गार्ग्येण सिहस्थरवावेवोत्सजेनोपाकरणयो- 
विधानात् । तत्रापि यदा सिष्टस्थे सूये हस्तनश्चनात्पूवैः पुष्यः 
कर्कटे सूयो भवति तदा-- मासे धरोषठपदे दस्तात्पु्यः पूवो भवे- 
द्द् । तदा तु श्रावणे ऊयी दत्लम छंदसां दिजः । इति छढोग- 
यरिलिष्टेन श्रावणगतपुष्ये उत्स्जनविधानश्य सौर्मासपस्त्वं 

विनालुपपन्नत्वादच भौष्ठपदश्रावणदब्दौ मीनादिसौरमासा- 
भिभ्रायेणेति मदनरलादिभिरुक्तत्वाव् सामगानाञुत्लजेनो- 
पाकस्णयोः सौरमास एव प्राह्यः । तथा च छदोगैः सिस्य ककषै- 
रस्येपि वा रवौ पुष्यनक्षत्रे उत्सर्जनं कत्था सिंहस्थे एव सूयं 
हस्तनक्षत्रे उपाकर्म कवैव्यं । हस्तनक्षच्रस्य खंडत्वे निणैयः पू- 
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यौक्तौ ब्राह्यः | श्रावण्यां पौर्णमास्यामावाव्यां वोपाकृत्य छदां - 

खध्रीयीतेति कैधायनवचनात् बोधायनः श्रावण्यां कार्य । 
तथ दोषादिसंमावनायामापाख्यां कतैव्यं । ( तत्रापि मियुनस्थः 
सूये कायैमिति पूर्वमेवोक्तं ) । द्वितीयदिने सुहर्वचयादिपरि- 

मिता वचेदु्तरदिने, सुदहर्वचयान्यूना चेत्पू्वेदिने एवाजषान- 

मिति नि्भैयः पूर्वोक्त एवेति । 
इदं चोपाक्म आवण ओषधिघ्रादुभीवाभावे भद्रपदे 

कतैव्यं । तदुक्तं बहुचकारिकायां -अचर्योपधयस्तसि- 
न्मासे त न मवंति चेत् । तदा भाद्रपदे मासि धरवणेन तदि 

ष्यते । इति । अत्र ्रवणग्रहणं माद्रपदगतपचमीहस्तपवैणापु- 
पटश्वणं । तद्वार्धिकमिल्याचक्षत इति सुत्रात् वर्पाकाे भर्व 

वार्धिकमिदेषा खथाख्या । वपीकाटश्च धावणभाद्रपव्यो ततरै- 

तस्सस्छाख्यावधन अनन्या सत् श्रावणे साक्चा्दि्ानेनैव सिद्धे 
भाद्रपदविधानाधैस् । मासे च विहिते तत्र कस्िन्दिने इत्या- 
कांक्षायां पूर्वै कु्श्रवणपंचमीदस्तानां पूवद्हणं 1 श्रावण्यां 
परपद्य वाप्युपाछृलय यथाविधि । युक्तरकंदांस्यधीयीत मासा- 
न्विप्रोशरपंचमाम् । इति मञुवचनाच । ओषध्ययुत्पत्तिग्रहणं चा- 
प्तौ चादीनामुपलक्षणम् । तेन येन केनचिन्निमित्तेन श्रावणाति- 
कमेपि अपेक्षितविधिलखामादेव भमाद्रपदगताः श्रचणाद्य एव 
काला इति वोध्यम् ] अतप्व शुरुश्युक्रास्ते निषेधेन श्रावणाति- 
कश्नः | ततचाप्यपेक्चितविधिवददेव माद्रपदगतश्रवणपकौदिश्महणं । 
तथा प्रथमोपाकरणेप्यपेक्ष्याया अविशेपात्पघत्तिर्निर्वाधेव । 

गडु गोणकाले कथमारेम इति चेच । सर्वषां कालानां स्म 
तिपु विधानमस्ि 1 तञ्च केवरं व्यवस्येवायेष्धिता वचनांतरेण 
क्रियत इति न तेषां गोणत्वरंकापि 1 तेन श्रावणश्चवणाकौ 
संक्रालादिदोपे तत्प्रयसीविधिः प्रथमोपाकर्मण्यपि यथा पव- 
तैते षरे माद्रपदश्रवणादिविधिरपि अस्वादिना श्रावणातिक्रमेपि 
अवतत इति वोध्यं । अस्तादिनियेधश्च- शुक्रे मूढेप्युपाक्ृत्य विया 
वित्तविनादानं 1 आयुःश्चयमव प्नोति तस्मात्तत्कम जयेत् । इति 
पथोगपारिजाते मञुवचनात् । गुख्छक्ततिसोधाने वजयेच- 
तिचोद्नात् । हव्या भगवान्िः श्रावणं लु विरोषतः । इतिं 
तत्रैव कादयपाञ्च । अयं निषेधः; अ्रथमोपाकरणविषयः इति 
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-गुरभाजवयोमच्यि वाय्ये वा वाधैकेपि वा । तथाथिमाससंसवैम- 
छमासादिषु द्विज । भ्रथमोपाक्तिन स्यात्तं कम विनाद्छृत् । 
इति संय्रहकारौक्तेः पतीयते । वथाप्यपवचनायुपारुमाद्धि- 
तीयादिश्रयोगेपि सति संभवे वोध्यः । अवएव श्रावण्यां प्रौष्ठ 
पद्यां वा शुक्तास्तमयादिभ्रतिवंधस्तदानीमापराठ्यां कायैरिति 

साधवः भरमास्प्रकरणगतदेसाद्वयदि्रंथाश्च संगच्छते । अ~ 

धिमाससंसर्परूपौ मखमासौ । अआदिराब्देन सिदहस्थगुख्टयुका- 
तिचारादिग्रदणं । मलमासे उपाकर्मनियेधमाद देखाद्रौः श्वा 
लयायनः- उत्कर्षः काटच्रद्धौ स्वादुपाकमीदिकर्मणि | अभिषे- 

कादिच्द्धीनां चतूत्कषो युगादिषु 1 उथौल्तिःवदाद्सेकि-उ- 
पाकम तथोत्सर्मः परसवादोत्सवाकाः । भासने पराः यीं 
वर्जयित्वा तु पैतृकं । इति । भ्रसवादोत्सवो वधोपनं । यन्तु दशष्टसः 

खु नोत्कर्षश्चतुष्वपि युगादिषु । उपाकरममदहाष्योद्यैतदिष् 
घषादितः । इति ऋष्यश्युगवचनमनुत्कषविधायकं तत्सासग- 

विषयं । तेषां पृवौक्तयैस्या सिद्यर्के पएवोपाकमविधानात् । यन्तु 

कालार्चो-अध्यायानामुपाकम ध्राचण्यां तेत्तिरीयकाः । यह 
चाः श्रवणे कुथैः सि्स्थोऽका भवेद्यदि । अखिहाक प्रोम्ां 
श्रवणेन व्यवस्थया । दव्युक्त तत्-उपाकथै तु कतैव्यं ककरस्थे 

दिवाकरे । आषाद्यां पौघपयां चा वेदोषाकरणं स्तम् । श्रा- 
चण्यां पौर्णमास्यां आपाद्य वोपारृयेति †निभञ्क्रूलपुदण- 
बौषधायनादिवचनविरुदमिति स्पष्टमेव । मधवे काष्णौ- 

लिभि-उपाकर्मणि चोत्छर्भे यथाकालं समेट च । ऋषीन्द- 
भैमयान्छृत्वा पूजयेन्त्ैयेत्ततः । इति । बौधायनोपि- गौ- 
तमाद्यीन्नषीन्सपत शत्या दृर्भमयान्पुनः । पूजयित्वा यथाशक्ति 

तपैयेदचसुचचरन् । इति । 
अथोत्सजेमकालः । तत्र याज्ञवल्क्यः पाषमास्तस्य 

रोहिण्याम्कायामथापि बा । जाति कछंदसां इयादुस्सग 

विधिवद्वहिः । पौषमासस्य रोहिण्यां छृष्णाच्रम्यां वा जरुसल- 

निधौ भामादहिवैदानामुत्स्जनं कुर्यायेन प्रकारेणोपाकमपरश्रति 

अध्ययनं छृतं तं प्रकारमिदानीं परित्यजेन्न तु सर्वात्मनेलयथः 
भलुः-पुष्ये त॒ छंदसां कयौ द्वदिरत्सजेनं दिजः 1 माघशयद्धस्यं 

वा धरते पूर्वके प्रथमेऽहनि । श्रावण्यां चेदुपाकम तदा पौ 



2९८ पुरुषाथाचतामण 

वद्युद्धभरतिपदि' पूरवे । यदा धोष्टपयामुपाक्म॑ तदा माधद्यु- 
घरतिपदीति व्यवस्थितो विकल्पः । श्रावण्यां भषठपद्यां चाष्यु- 
पाल्य यथाविधि । युक्तद्छंदस्यधीयीत मासान्विप्रोर्धप॑चमान् । 
इति उपाकमांत्तरं शुङ्ककृष्णपक्चद्वयसाधारण्येन साधैचतुमौ- 
सपर्थतमध्ययनन्युक्त्वोत्सजेनानंतरं अध्ययनप्रकास्माह क्ल 
बु-अतः परं ठु छंदांसि शुद्धेषु नियतः पठेत् । अंगानि च 
रहस्यं च कृष्णपक्षेषु वे पठेत् ! इति । अआन्वदल्छायनयर्श्ध- 
मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवताभ्योऽन्नेन हुत्वापोभ्यवयस्येता पव 
देवतास्तर्षयंत्याचायानपीन्पिवृश्येतदुत्सजनमिति । अज च 
तिक्ता मभ्यमा्टकाग्रदणं षण्मासतांतलक्षणार्धं । तेन तस्याः 
समीपे माध्यां पोणेमास्यामिद्यथ इत्युक्तं 1 छदोगनां त सिदे 
श्वाविव्यादिनोक्तं ! तत्र यदा सिहस्थाकैदस्तात्पूधे पुष्यनश्चज्ं 
करकटस्थे रवौ भवति तदा तत्रैवोत्सर्मः । तदुर्क छंदीगव- 
रिचि्टे-मासे पोष्टपदे दस्तात्पुष्यः पूवो भवेद्यदा । वदा कुं 
श्रावणे कुयीदुत्स्म छदसां द्विजः । इति मौघ्रपदश्रावणदराग्दौ 
चा्रव्यो सिदटकर्करूपसौरमासपयविर्युक्तं भाक् । यदि वर्पर्यैत- 
मपि अध्येतव्यभिति बुद्धिस्तदा संवत्सरांते भागुपाकरणादुत्ख- 
जेत् ! यत्स्वाभ्यायमधीतेब्दमिति श्रुतेरिति माधवः । वध वा- 
धील्य उपाकर्मदिने उत्तजैनं कायेन वा) तर्पणं तु कार्यमेवेति 
स्यथेसारः | उपाकर्मोत्सजेने प्रशंसति कालयायनः- 

प्रत्यब्दं यदुपाकर्मं सोत्सम चिधिवह्िजैः । क्रियते छदसां तेन 
वुनसप्यायनं भवेत्त् । अयातयामैदछंदोभियत्कर्म क्रियते द्विजः । 
करीडमानैरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम् । इति । उत्सजैने च 
वेदानामुपाकरणकर्मं च 1 अकृत्वा वेद्जाप्यस्य फलं नापोति मान- 
वः । इति प्रयोगषारिजाति वचनांतरं । नन्विदं बद्यचारिध्म 

एव उपारृत्याधीयीतेति तस्य ब्रहणाध्ययनांगत्यपतीतेः । श्रह- 
णाध्ययने च ब्रह्मचारिण एव । वेदमधीत्य स्नायादिति सल्ानासराची- 
नत्वावगमात् । अतः कथं गृहस्यधर्मत्वमिति चेन्न । अधीयीते- 
त्यञेच्रत्तौ समाघ्रन्तो ब्रह्मचारिकव्पेन यथान्यायमितरे जायोपेये- 
वेके इत्याभ्वरखायनसूत्ै खदस्थस्यापि व्रहणाध्ययनेधिकार~ 
दनात् । अस्यार्थः येन निथमविरशेषेण युक्तो बद्यचारी अधीते 
तेनैव नियमेन समावुत्तोऽप्यधीयीत । समादृत्तादितरे ब्ह्मचा- 
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माणोध्याप्यैरम्वारब्ध इति सूत्रे अध्याप्यपदसमभिव्याहारादध्ये- 
ष्यमाणपदमध्यापकरपरमिति गरदस्थधरमोप्युपाकमं । अत एव 

बह्नचकारिका(-अन्वारव्धोऽधुना रिप्यैः स्वयमेव न संति चेत्। 

इति रिष्याभाे स्वयं कतैव्यतोक्तेरिति द्विक । दति पुखपाथचिता- 
मणौ कारखंडे उपाकमोत्सजनकाटनिर्णयः 1 

अथ माद्रपदपौणैमास्यां- नांदीमुखानां पलयब्दं कन्याराशिगते 

रवौ 1 पौ्णमस्यां तु करव्यं वरादवचनं यथा । इति ब्रह्मपुराणे 
नांदीभुखसंक्ञकानां प्रतिवर्मै श्राद्धं विदितम् । तच कन्याराशिस्य- 
श्व्यधिकरणकपौणैनासीस्वीकारे यदा भाद्रपदीमतिक्रस्य कन्या- 

संक्रांतिस्तदा आण्विन्यां तदापत्तौ, यदा च पौणैमासीद्वयमपि 

कन्यागते रयौ भवति तदा विकल्पापत्तौ परष्ठपचामेव कर्तव्य- 

भिति देमाद्विमदनरल्प्रयोग पारिजातादिविरो धापत्तेः । 
यदा एकापि च्रद्धयोग्या पौर्णमासी कन्यारवौ न भवति तद्य 

श्राद्धलोपापन्तेध कन्यागतसूयैसमात्तदरातभाद्र पदपोर्णिमास्येव 

न्रा्या । पतेन यदा माद्रपद्याः कन्याकयोगामावस्तद्ाश्वयुज्यां 

कन्याकयुक्तायां कार्यम् । हेमाद्रयु्तस्य मद्रपदयुपलन्षण- 
च्वस्यायुक्त्वादिति क्रूखरल्लाकस्येवायुक्ता । आश्विनस्या- 

धिकत्वे ततैव श्राद्धापत्तेश्चेति वोध्यम् । के नांदीमुखा इत्य- 
येक्ायां-ये स्थुः पित्तामहादुर्वं ते स्युर्नादीमुखासख्मयः । ्रसन्न- 
सुखसंक्ञास्त॒मंगलीया यतस्त॒॒ते । अन्न पितामदशब्देन भ्रति- 

ताम विवक्षितः । पिता पितामहश्चैव तथैव ध्रपितामहः । चयो 

हश्चुमुखा दह्येते पितरः संप्रकीर्तिताः । तेभ्यः पूर्वे थयोयेतु 

तेतु नांदीमुखाः स्ताः) इत्यित्रह्मपुराणवचनेन सेपमा- 

छु नांदीमुखश्चब्दसंकेतबोधनात्ते एवात्र देवताः नतु जनकाद्यः 

केषभाजां नादीमुखसंज्ञाविधानयैयथ्य पत्तेः 1 नच दृद्धिशाद्धो- 
पयोगिव्वान्न संज्ञाविधानवेयथ्यमिति शंक्यं । नांदीमुखानां प्रत्य 

ब्दमिति बरोष्टपदीनिमि्तकश्नाद् विध्येकवाक्यतापन्नवाक्यवोधि- 
तसंक्ञायाः प्रकरणांतरे विहितब्द्धिश्राद्धोपयोगित्वासंभवात् ॥ 
अपिच-कमैण्यथाभ्युदयिके मांगल्ये चातिशोभने । जन्मन्य- 

थोपनथने विवाहे पुत्रकस्य च । पिदृन्नादीुखान्नाम तधयेद्धिधि- 
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पूर्वकम् । इति घ्रकरणांतर्वोधकाथराब्दयुक्तायिमवाधययिहि 
स्युदयिकश्राद्धे 1 तस्सास्पूर्वै्ुः पित्तभ्यः क्रियते उन्तरमदटपै 
न्यजंत इत्यादिश्चुतो अमायां पिकभ्यो इयात् पितस्तपर्या 
स्तो च पित्तृरव्दस्य अनकादिष्वेवानादिराक्तः पितृराठ 
सासानाधिक्ररण्यात्- मातृश्वाद्धं ठु पूर्वं स्पात्पितृणां तदनतर 
ततो भातामह्यनां च च्द्धौ श्राद्धवयं स्मरतम् । इति शात 
पवचनाच्च । अच नादीमुखदराब्दस्यापि जनकादिष्बनादिसं्ः 
भथमोपस्थितजनक्रादय एवात्र देवता इति वाक्यार्थवोधः 
वसाने पुननौदीमुखराब्दालेपमागुपसित्यसंभवेन तेषामव 

धतास्वसंमावनाया अप्यसंभवात् माच्रदिष्वपि नांदीमुख 
सकेतस्यानारित्वेन विश्वेषां देवानामिव्यादाचिव संज्ञात्वाभाः 
नखमुखात्संज्ञायाभिति निवेधाप्रञरत्तः स्वांगाचोपसजैना? 
वेकद्पिको डीप् ध्रवसेव । चच चुंयोगाद्ाख्यायाभिति नित्य 
ङीधरित्वति रांश्ष्यं । नांदीधुलच्ब्दस्य-दिष्यपितृयु -ऊध्यैवक्र 
ये तत्र ते नादीघुखसंक्ञिताः । इति देमाद्यदादतवारादव 
नाज्नकादिषु राक्तिग्राहकवचनाभावेन पितृराव्रपरतत्रत्व 
मातरश्च पितरश्च पितर दव्येकशेषेण पिचृरब्दादुपस्थितपितृ 
मातृणां च नांदीञ्ुख्यश्च नांदीमुखाश्च नांदीमुखा इययेकशेः 
नादीमुखत्वरूपेण राक्तयैव वोधकत्वात् पुंवाचकशब्दस्य पुंयोग 
स्लियां प्ररत्तौ विधीयमानस्य ङीपोऽबासंभावितत्वात्। अन्य 
प्रथमोपस्थितपित्रादिभिरेव विधिनैसकांकषये पश्चादुपस्थितम 
तृणां तत्रान्वया संभवात् मादश्चाद्धं ठं पूर्वं स्यादिव्यादीनां वैः 
थ्यौयत्तेः। अतण्टव पपितामदहीपर्यता नांठीमुख्यश्च मातर इति 
अथ नादीमुखीभ्यश्च मातृभ्यः श्रादमुत्तमं इति हेमाद्यहाः 
तब्रह्मपुराणे नांदीमुखीभ्य इति निदः । मातरपिवामहीर) 
तामह्यः नदरीमुखा इति पद्धतिकासणां निरैरश्च संगच्छते दय 
स्तां प्रासंगिकम् । वस्माटधेपमाजां बद्धिश्राद्धे देवतात्वासंमवा 
तेधां परौष्टपदीश्रद्धे एव देवतात्वं न ृद्धिश्रद्धे । नवा 
दाना प्रोठपदीश्वाद्धे देवतात्वं सेपभाजां नांदीभ्रुखसंक्ञारि 

धानवेवध्यापत्तेः। अतणव-तेभ्यःपूर्वत्रयोयेतुतेतु नांदीमुख 
स्मृताः । ति नांद्यीमुखवचनस्य नदीमुखानां भ्रलयब्द्मिति घो 
छपदीनिभित्तकश्चाद्धविधिनेकवाक्येनोपात्तत्वात् । भद्ध 
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नादीमुखराब्देन धपिनामदात्परतरे न घ्राद्या इति हेमाद्धिसि- 
दूनः संगच्छने । एनेन यतु व्ह्यपुरणे केपभाजां नांदीभुख- 
व्वमुक्तं तञ्जीवग्पियादित्रिकल्य श्राद्धकरतुशदधिश्रादध दैदतात्यमि- 
व्व । दह्स्यनुराणादिषु पित्रादीनां नांरीस्ुखदेवतात्वसुक्तं 
दद्यपुणे कयभाजासुक्तमतः परस्परविसेधवरिदारः पूर्वौक्त- 
विपयमेदेन धरते नान्यथा । ततश्च विच्यमानपिजादिअ्रयस्यापिनच्र- 
द्धौ नावीश्रा्दमावदयकमिति गम्यते न पार्वणादि श्राद्धं । पितरि 
पितामहे प्िनामदे च जीवति जैव कुर्यादिति विष्णुना निधेधात्। 
एवंच यत्कि पिवादिषु जिषु विधयनेषु न पिकृवर्मनांसी- 
सखश्ाद्धं पं मारा दिष्यपीति, तत् पदपुराण्लचनाप- 
रिज्ञाननिवंधनमिच्युपेक्षणीयमिति वदनपारिजात पयोपेश्यः । 
नादीजुखानां भत्यव्दमिति योपकी्राद्धविधायक्ब्रह्मपुराणव- 
चनापरिक्ञाननिवंधनत्वात्। ठेपभाजां नांदीश्राद्धान्वयास्तंभवस्यो- 
कत्वात् जीवत्पित्रादिधिकस्य न जीवत्पिठकः कुर्यादिति निषेधेन 
पावेणश्राद्धाप्रसक्तेः । तैव दुर्यादिति विप्णुवचनस्य न जीवत्पि- 
देकः कयौच्छष्यभिष्ते द्विजः । येभ्य द्व पिता दुयात्तेभ्यः 
बीत साच्चिकः । पितामदेप्येवधेध कुर्यीज्गीयति साश्चिकः। 
सा्चिकोपि न कुर्वीत जीवति भपितामष्े । दति शाखादरसम- 
दनरल्रादुदावश्रद्धि प्रद्धमाचरिषयस्ुरुषचनस्य टेमाश्या- 
दिनिवंश्रानां च विरोधापत्तेश्च । अवण विष्णूक्तो निषेधो दशौ. 
दिविपय इति कट्पतदः । अघर विण्णुवचने जीवत्पि्ादितधिकस्य 
यः श्राद्धनिषेधः स वृद्धिश्राद्धव्यतिस्किविषय इति सटदनरल्- 
श्चोपेक्ष्यः । पूवोक्तदोषापत्तेः । अतणव-पितसे यत्र पूज्यंते तश्र 
मातामष्टा अपि। इत्यत्र पिकशब्दस्य जनकपरत्ये बहुवचनानुपपत्तेः 
सखविडीकरणानंतरपितृमावापन्नानामेव वाचकः पिद्धशब्दस्तेन 
चत॒धीदुदेशखकगरोष्ठपदीश्रादे पितामहा अपि काया इति निणय- 
सिषुस्णलिकौस्तुभ यशोलीदटीश्चितोकूयः अयुक्ता एव । 
पिवृशब्दश्य पिचभावापन्नपरत्यश्छदपने सपिडीकरणे तत्पु्वैभावि- ` 
भराद्धेषु च मातामहानां पसक्सयमावात् । कश्रैसमन्वितं भुक्त्वा 
तथां श्राद्धषोडशम् । रत्याव्डिकं च शेपेषु पिडा स्युः षडिति 
स्थितिः । दति काल्यायनवाक्ये षोडशश्रद्धपर्युदासासंगल्या- 
पत्तेः । किच पितृमावापन्नपरत्ये मातामहानामपि पिदेमावापन्न- 
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ध ®, 

स्वाव् विद्यो इथादिल्यनेनैव सिद्धौ पितरो यज पूज्यंते 
स्यैव वैय्थ्यापत्तेश्च । तस्माज्ञनकाथुदेरोन क्रियमाणश्च 
मातामहा अध्युदेद्या इवयेव चचनव्यक्तः ठेपभागुदेदयक 
मातामद्याः काया इत्युक्तेः वचनाथौज्ञाननिवंधनन्वात् । › 
चनस्य तु -वसवः पितरो ज्ञेया रुद्श्चेव पितामहाः । प्रपिता 
स्तथारित्याः श्रुतिरेषा सनातनी । इति वसुन्वदति तु 
तृन्द्ाशचिव पितामहान् । प्रपितामहांस्तथादि्यान्शुरि 
सनातनी । इति मन्वादिवाक्यगतवहुवचनवत्पूजाथैत्वेः 
प्रपन्तेश्च । अतएव ब्द्धिश्राद्धोदेदया अपि भौष्ठपदीश्नाद्धे दे 
इति गोर्विंदार्णवोप्ययुक्त इति दिक् । तस्विद्धं केपभा 
घ्ोदैदयकस्य परोषठपदीश्राद्धस्य पार्वणश्चाद्धत्वादपरलर्व्या 
तच पौर्णमासी आद्येति । अत्रापि कुटस्तंभयाधोक्ता कतः 
तत्वघ्रकारिकायां स्कादे-नमस्यपचददयां च कुल 
समचयेत् । दुःखं रुद्रपिशराचत्ये न भवेत्तस्य पूजनात् । ६। 
इति भाद्रपदपूणिमा ॥ 

आण्िनपौर्णिमास्यां च अक्षैर्जागरणं निशि 1 कौमुकी 
समाख्याता कायौ टोकविभूतये 1 कोमुदां पूजयेलक्ष्मीमिद्रमै 
चते स्थितं । सुगंधे्निदितेः सर्वैः खाक्षेजौगरणं भवेत् । इति देए 
द्रौ किगपुराणे-रा्ौ लक्ष्मीद्रयोः पूजा जागरणं अक्षैः करी 
च विदिता 1 तिथित्त्वे तु खुगंधिर्निशि सद्वेषो ह्यक्ैजौग 
चरेत् । इति पाटः । तिथितत्वे ठैगे-निदीथे वरदा क 
को जागतींति भाषिणी । तस्मै वित्तं प्रयच्छामि अक्षैः क्री 
करोति यः । नालिकेरेिपिटकैः पितृन्देवान्समर्चयेत् । वंध 
भ्रीणयेत्तेन स्वयं तदरानो भवेत् 1 चिपिरकाः पृथुकाः । तजः 
दित्यपुराणे-पादाक्षमाछिकांमोजखणिभियौम्यसोम्ययोः । 
द्मासनस्थां ध्यायेच्च धियं तेखोक्यमातरम् । गौरवर्ण सुरूपा 
सर्वांकारभूषितां । रोक्मपद्मग्यघ्रकरां वरदां दक्षिणेन तु । दि 
णोध्वंकरे पाराक्षमालाभ्यां वामे पद्यांङराभ्यां भूषितां वामाः 
करे हेमपदयं दक्षिणे वरं दधतीमिव्यर्थः । इति ध्यात्वा ॐ ट्च 
नमः इति मंत्रेण पोडरोपचारेः संपूज्य । नमस्ते सर्वदेवानां वः 
दासि हरिप्रिये! या गतिस्त्वत्पपन्नानां तामे भूयादचैनात् 
इति पूष्पांजङि दत्वा प्रणमेत् । चतुर्दतसमारूढो चञ्जपाणि 



युरदरः । शचीपतिश्च ध्यातव्यो नानाभरणभूषितः । इति ध्यात्वा 
ॐ दद्राय नमः इति मंत्रेण संपूञ्य-विचिचेरावतश्थाय भास्त्कु- 
छिदापाणये । पोलोभ्याछिगितांगाय सहस्राक्षाय ते नमः । इति 

पुष्पांजकि दत्वा प्रणमेत् । सनत्कुनारसंदिताथां-नवसतत- 
तितमेध्याये कार्तिकमादहात्स्ये-जाण्विने श्॒पक्षे तु भवेया 
चेव पूर्णिमा । तद्राच्ौ पूजनं यचो जाश्रतिपू्चैकम् । नाछि- 
केरोदकं पीत्वा अक्चकरीडां समारभेत् । निशीथे वस्दा ठक्षमी 
को जागर्तीति भाषिणी । तस्मे वित्तं घरयच्छामि यो जागर्ति म्धी- 
तले । इत्युपक्रम्येतिहासमभिधायाते-वहुसाज्रिव्यापिनी या सा 
पूण विशिष्यते । पवं लक्ष्मीवदं कृत्वा न दरिद्रो न दुःख- 
भाक् । इति उपसंहारात् वहुरािव्यापिनी प्राखयत्युक्तेः पूवदिने 
पवः नि्ीथन्यापतो पूर्वा, उत्तरदिने एव दिनद्वयेपि वा निशी 
थग्यासौ दिनद्धयेपि निरीथस्पराम वेप्युत्तरेवेति सिद्धम् । पतेन 
यद् पूवैदिने निश्चीथन्याप्तिः परदिने प्रदोषन्याधिस्तदा परेधुस्त- 
त्छल्यं प्रधानपूजाकार्व्याघ्यद्ुसेधादिति तिथितत्वं । प्तन्भू- 
लिका क्रुलयरल्लावलिश्च बहुराचन्यापिनीति वचनविरोधात्- 
तस्ये वित्तं प्रयच्छामि अक्षैः कीडां करोति यः ¡ इति वाक्येन 
कीडाजागसरयोरेव फरसंवंधवोधनात्तदपेक्षया पूजायाः प्राधान्ये 
प्रदोषस्येव पूजाकार्तवे च ्रमाणामावाच्च चिखेतति दिक् । 

निल्यमाभ्वयुज्ञे मासि पूर्णिमायां गणेश्वर 1 एेरावतसमारूढः 
शको खोकाञुकेपया । परिथ्रमति लोकांस्नीन्पद्रयन्भकतवर- 
भदः! को जागसरविधानेन मामाराघयतीत्युत । तेन कोजागर 
नाम चतं रोकेषु विश्चुतम्। विधानं तस्य वक्ष्यामि शटणुष्वेका- 
ग्रमानखः 1 पोणिमाश्वयुज्े मासि कौमुदी परिकीर्तिता 1 तत्रा- 
राध्य महालक्ष्मीभिद्रं चैरावतस्ितं । उपवासं प्रकुर्वीत दीपा- 
न्दद्याच्च भक्तितः । लक्षं तदधमयुतं सहस्रं शतमेव वा । घृतेन 
दीपयेदीपांस्तिलतैलेन वा व्रती । रात्रौ जागरणं कु्यौन्रल्यगीत- 
पुरःसरं । यथाविभवतो देयाः पुरवीथ्यास्छु दीपकाः । ततः 
भ्रभाते खुसखरातः संपूज्य च रशातक्रतुं । ब्ाह्मणान्भोजयेचा्तं रक 
राघतपायसै;ः । वासोभिर्दक्चिणाभिश्च ततस्तान्पूजयेद्धिजान् ॥ 
यथादक्ति च दातव्या दीपाः स्वर्णविनिर्भिताः । प्वं निवेदय 

१ भभिदरमेरावते स्थित. 



३०४ पुरुपाश्राचतामणा 

विधिवत्ततः पाल्णज्ुचयते । वतस्यास्य विधानेन कद्यान्ये दीपसं- 
ख्यकान् । अन्छसेभिः परिचतः सूयैखोके महीयते । इह चाथु- 
प्यमासेभ्यं पु्वौच्रादि संपदः । भवंति वतमाद्याल्म्यात्कुकभेण्यं 
गणेश्वर । इति {निणेधाद्तीदाहतस्कदवुसलणोक्तः कोजा- 
गरतं । वन्न जागसेपवास्सयोर्विधानादुपवासस्य चादोसथ्सा- 
ध्यत्वात्तज ज्योतिःदाखप्रसिद्ध तिथ्यभावे साकदयवचनापादित- 
तिथेसवदयकत्वात्पूर्वविद्धपूर्णमासीखामे एवं पृ अन्ययोत्तरेवं 
ग्राह्या । 

आश्वयुखयां पोणेमाद्यां निकुमो वादुका्णैवात् । आयाति 
खेनया साशं त्वा युद्धं सुदारुणम् । तस्मात्तञ नरेमौीः ख्व- 
गेहस्य समीपगाः । शोधितव्यएः यज्ञेन भूपितव्याश्च भंडनैः । 
वेदमानि भूषितव्यानि नानारगौर्विंशेषतः । सुखपे्नुटिै्च नेरे- 
मीव्यं सवाखरुकैः । दिवा ततर न भोक्तव्यं मालुवेश्च विवेकिमिः। 
ख्ीव्रद्धसूखैवाखेश् भोक्तव्यं पृजितेः खुरैः । इत्थ॑भूतटक्चणे 
तरतीया । तेन पूजितस्ुरैरिल्यथैः 1 पृञ्याश्च सफलेः पुणै- 
स्तथा द्वासोष्वैमित्तयः 1 द्वारोपाते प्रदीपल्त सपूञ्यो हञ्यवाहनः। 
यवाक्षतघ्रतोपेतेस्तंदुखेस्तं तर्पितः । संपूजितव्यः पूैदुः 
पयसा पायसेन च । सुव्रः सभायैः स्कंद्श्च तथा नंदीश्वरो युनिः। 
गोमद्धिः खरभिः पूज्या छागवद्धिहैताशनः । रौरेश्रवद्धिषै- 
रुणो गजवद्धिर्विनायकः । पूज्यः सश्वेश्च रेषेतो यथाविभव- 
विस्तरे; । वतः पूञ्यो निैभश्च समासेस्तिकतंदुटैः । सुगंधिभि- 
धृतोपेतेः कासराष्षेश्च भूरिभिः! काल्लरक्षो मादिषास्थो गुः 
ग्गुलः 1 व्राह्यणान्मोजयित्वा तु मोक्तव्यं मांसवर्जितं । भिभयः. 
श्रते बह्यपुराणे--अस्तोत्तरं चंदरादिनिङमातं देवपूजोत्तरं मो- 
जनुक्तं तञ पूर्वदिने एव चेत् अदोषव्यापिनी पौणमासी 
तदा पूवा । दिनद्धयेपि प्रदोषव्यातो भ्रदोवस्परौभावे वौत्तेरेव 
ग्राह्या । अस्यां--शरद्याध्रयणं कायै पवेणि स्यात्तदुच्यते । इवि 
रान्न आप्रयणसुक्तं । तच्च पर्वते दो पूर्णिमायामिशरः 
पूवं कतैव्यं । परतिपदीष्ठौ पूर्वदिने पूर्णिमायां कर्तव्यं । 
अमायां चेदिण्युत्तस्मेव कार्यमितीशिप्रकरणे वध्यते ! अन्रै- 

[क्र  वश्वयुजीकमंति अ7न्व॑छछायनेनाश्वयुजीकमोक्तं तदपि पर्व- 

१ (समर्पितः. २ (आरथ्रवद्धिः 
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णीष्ठौ तदुत्तरं प्रतिपदीष्रौ पूवेदिते पर्वणि कार्यं । आश्वयु- 
ज्यामश्िनीगते चंद्रमसि धृतपूणेमाजनं खुवर्णयुतं विप्राय द्वा 
दी्ाश्चिषवतीति विष्णूक्ते दने पोवौह्धिकी पौणमासी ग्राह्येति । 
अश्यामपि कार्तिकसलानव्रतारं म उक्तो हेमाद्रावादिलय- 
पुराणे-पूण आश्वयुजे मासि पोणैमास्यां समाहितः 1 मासं स- 
मग्रं षर्या च भक्या स्षमप्यते कार्तिकपोौर्णमास्यां । इति । 
इत्याश्विनीपूर्णिमा । 

अथ क्ा्तिकी | तस्यां -- पौणमास्यां तु संपूज्यो सक्या 
दामोदरः खषा । ततश्चद्रोदये पूञ्यास्तापस्यः कृत्तिकास्तु षट् । 
काति केयस्तथा खडो वरुणश्च हुताशनः 1 धान्यैः सद्रुकद्ौ- 
रोध्यं भूषितव्यं निशागमे । साय्येमधेस्तथा धूवेभेक्षयेरुचचावयै- 
स्तथा 1 परमानैः केः साकेहिव्राह्मणतर्पणेः । पवं दर्वा 
संपूज्य दीपो देयो शृहाद्रहिः । दीपोपांते तथा गतैश्चतुरख्रो 
मनोदरः । चतुर्विंशः कार्यः लिक्तश्ंदनवारिणा । गवां 
क्षीरेण संपूर्णः समंतात्परिरक्षितः । तत्र हेममयो मस्स्यो मुक्ता 
मेच्रमनोहरः । पक्चे्तव्यो विध्रानेन नमोस्तु हरये पठेत् । ब्राह्य- 
णायाथ योग्याय दचात्तं क्षीरसागरं । दति नि्मयास्छते व्रह्य- 
पुराणै क्षीरलागर्दानशुकतं । तच चंद्रो इति निशागमे 
इत्यु रत्वात्पदोपव्यापिनी पोणैमासी ग्राह्या 1 कार्चिक्यां तु दपो- 
त्सरगो विवाहः पुष्यलश्चणः । कार्यैः छुश्छुखश्ेठ इरेर्नीसाजनं 
तथा । राज्ञा च स्थद्ानं च चृतेन्वाध्यस्तथा । प्रदेयाः पुण्यकृ 
दिख तासां सकख्देवताः । इति । गविष्यो्तरे- कार्ति- 
क्या तु दरुपोत्सर् कृत्वा नक्तं छमाचरेत् । शैवं पदमवाप्नोति 
शिवव्रतमिदं स्तं । इति आास्स्यैपि काम्बदषोत्सगोँ धिष्ठितः । 
त्न विष्योत्तरोक्त्रषोत्स्गीदो पोवाक्िकपि पोणसासी ग्राह्या । 
मार्स्योक्ते बुपोत्सगे तु-रुदरयतेषु सवेद कर्तव्या संमुखी 
तिथिः । इति क्चना्पूर्यविद्धा प्र्छा । यदा ठु प्ेविद्धा 
नास्ति द्वितीयदिने तु दिवेव समाघ्ा तदा पूरवहे एव पौणै- 
मास्या चषोत्सर्म कृत्वा अंगभूतं नक्तं प्रदोषे प्रतिपद्यपि कायैम् । 
नच तस्यांगत्वे नक्त समाचरेदिति प्राधान्येन निर्देशोऽनुपपन्न 
दति श्रंक्यम् ! बाजयेयेनेष्ठा शह स्पतिसवेन यजेतेद्यत्रेवोपपन्न- 
त्वात् । नीलं च वृषभं दचाच्तुर्वत्सतरीयुतं । स्वैसस्यचरं रस्य 



यावति तस्य येमाणि शरीरे संति संख्यया । तावद्युगसहस्राणि 
स्वर्गे वस्ति तत्प्रदः । पूजयित्वा ततो विष्णुं रक्तमाट्याल॒टेषनैः। 
भोक्तव्यं गोरसप्रायं स्वक्षव्यं स्थंडिकठे ततः । इति ब्रह्मपुराणे 
नीखचषधानमुक्तम् । तत्र पो्वाल्ििक्येव पोणमासी । नीटबुषख- 
श्वणं ठं - खोदितो यस्त॒ वर्णेन मुखे पुच्छे च पांडर । श्वेतः 
श्वुरविषाणाभ्यां स नीलो वष उच्यते । इति वोध्यम् । 

अस्यां चरिपुरदादोत्सवो भविष्ये- पौणमास्यां त संध्यायां 
कर्तव्यस्रपुरोत्सवः । दयादनेन मेण अदीपांश्च खुरख्ये । कीराः 
पतंगा मदाकाश्च क्षा जछे स्थले ये विचरति जीवाः । दृष्ट 
अ्रदीपं नच जन्मभागिनो भवंति नित्यं श्वपचा हि विप्राः इति। 
अच पूर्णिमा पदोषव्यापिनी याद्या । दिनदये पदोषन्यात्ताय- 
व्याप्तौ वा परेव ग्राह्या । अस्या महच्वसुक्तं हेमाद्रौ चान्चे-- 
आशच्चेयं हि यदा ऋक्च कार्तिक्यां वु भवेत्कचित् । महती सा 
तिधिर्ञेया श्नानदानादिषृत्तमा । अआच्रेयं कृत्तिका । यदातु 
याम्यं भवति ऋक्च तस्यां तिथौ कचित् । तिथिः सापि महापुण्या 
ऋषिभिः परिकीर्तिता याम्यं भरणी । ग्राजापलयं यदा ऋक्च 
तिथौ तस्यां नराधिप । सा महाका्तिकी भोक्ता देवानामपि 
ङरैभा । प्राजापदयं रोषिणी । ब्रह्मयुराणे-पुण्या महाकातिकी 
स्याज्ञीवेदोः कृत्तिकास्थयोः । इति कातिंकी । 

सार्गरीर्षपौणमास्यां । पौणमास्यां त॒ तस्मात्तं पूज- 
येतत सवदा 1 शुद्धेः पुष्पैश्च पयसा श्रद्धया पर्या युतः । रलै- 
दीपे वहुभिहमि्रोद्यणतरपैणेः । गोभ्यश्च रवणं देयं तसि. 
घ्रहटनि सर्वदा । यस्मात्तु खवणं च॑द्रादक्षशापादिनिःखतम् । कतं 
रूपं भवेत्ख्ीणां पूरणैदोः पूजनात्सदा । इति निणयामूते स्कांद 
चंद्रपूजोक्ता । तत्र चंद्रोदयव्यापिनी ब्राह्या । मागैरीषें शुङ्क- 
यंचदद्यां सगरियोयुतायां चूर्णितख्वणस्य सुवर्णेन भस्थमेकं 
सद्रोदये ब्राह्मणाय प्रतिपादयेत् । अनेन कर्मणा रूपसौभाग्य- 
खछाभो जायते इति चिद्णुनोक्त खवणेसहि तच्चूर्भितरुवणदानं । 
त्रापि चंद्रोदयव्यापिन्येव ्राद्या । मागैरीष्योौ प्रत्यवरोहणं चतु- 
दद्यां पौर्णमास्यां वेति आश्वटायनेनोकत्तं तत्पौणमास्यां चतुदद्यां 

वाः कार्यम् । 



अथ पोष्यां पुस्यनष्चत्रयुक्ताया-शदं जगतपुरा कक्ष्या द्यक्त- 
मासीत्ततो हरिः । वुरंदर् सोमश्च तथा युष्यवृहस्पती । पंचेते 
पुष्ययोगेण पौणमास्यां तपोवकात् । अङ्कते पुनश्चक्रः सौभा- 
ग्योतसवखक्ष्मभिः ! तस्मान्नरेः वुष्ययोगे त्र सौभाग्यच्द्धये । 

जतैरसर्वपकस्कैन समाम्य स्वका वसं । कतखरानैस्ततः कार्यम- 
छक्षमीनाशनं परं । उद्दस देवं च तथा सर्वौषधियुतेर्जरैः । स्लाय- 
यिच्वा नवं वशं गृहीत्वाछादनं ततः । दव्य मगटशतं धूप- 
खख्ाद्यदरोभितं । ततो नासयणः शक्रः पुष्यञस्पती 1 
संपूज्या धुषपुष्येश्च नैवे पृथक् पथक् । धरशास्तेवेदिकेमैषैः 
छरत्वाञ्चिदवनं शुभं । धनैविधांश्च संतप्य नचैद्ैश्च दोभितान्। 
ततः पुष्टिकरं हद्यं भोक्तव्यं घृतपायसं । पुष्ययोगे तु कतव्य 
राक्ना स्नानं तु सर्वदा ! इति ब्रह्मपुराणे अटक्ष्मीनाशकं खराना- 
दिकशुक्तं । तत्र पौ्वालिकी पोणैमासी ब्रह्यति पौषी । छ््ं मांसी 
हरदि द्वे मुरा शलेयचंदनं । वचा कचोर मुस्ता च सवोँषध्यो 
ददा स्ताः । इति सर्वोषध्यः । पूणिमांतमाघमुपक्रम्य तिथि- 
तत्वे स्कादि- पितृणां देवतानां च मूलके नैव दापयेत् ! दद- 
श्नरकमाप्नोति भुंजीत ब्राह्यणो यदि । ब्राह्मणो म्रूकं जुक्त्वा चरे- 
श्चा ्रायणवतं ! अन्यथा याति नरकं क्चचविट्शूद्र एव च। इति। 

अथ माधच्यां-माघे मासि तु संप्रात्ते पौणैमास्याभुपोपितः। 
ब्ाह्मणेभ्यस्तिखान्दत्वा सर्वपापेः पञुच्यते । इति हेमाद्रौ संव- 
तैन तिखदानसुक्तं । अनन दानं पौणमास्यां विधीयते प्राधान्या- 
त् । ततश्ार्थौचतुर्दश्यामुपवास इति देमाद्विः । निणेयासते 
भविष्योत्तरे-माध्यां मधासु तु तिकः संपूज्य पित्देवताः । 
तिरपा्ाणि देयानि तिकः सपङरोदन । परर तिपि । 
कापौसदानमन्रेव घेजुदार्न तु शस्यते । कंबखाजिनरलानि कंचुको 
फापमोचक । उपानद्ानमतरैव कथितं सर्वकामदं । इति-तिराः 
-सख्णसमायुक्ता दुशिवक्षयकारकाः । विष्णुध्रीतिकरा नित्यमतः 
शांतिं प्रयच्छ मे । इति तिखदानर्मञ्ः । देवदेव जगन्नाथ वांछि- 

ताथेफटप्रद । तिरपाच्रे प्रदास्यामि तवागे संसितेर्टं । इति 
तिखपात्र्मचः। ओणपटमयुध्येयं स्वणैवीजं तव प्रभो । दन्तं ग्रहाण 
देवेश पापं संहर सत्वरं । दति कंवल्म॑वः । निर्णयाते 
-भविष्योत्तरे-पौर्णमास्यां तु यो माघे पूजयेदधिधिवच्छिवं । सोऽ- 
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ऽवमैधमवाष्यैद शिवलोके महीयते । इति दानादिकं विदहिततत्र 
पौर्वाक्तिकी पोणेमासी ्राह्या । माधी मधघायुता चेत्स्यात्तस्यां तिरै 
राद्धं कृत्वा पूतो भवतीति विष्णुक्तेः! श्राद्धे व्वापराह्िकी ्राद्या। 
अस्यां श्नानादिकमावर्यकमिय्युक्तं भविष्योत्तरे-वेशाली 
कासिकी माधी तिथयोतीव चूजिताः ! खानद्ानविहीनास्ता न 
नेयाः पांडुनंवन । इति माधी पोणमासी । 

अथ फाद्गुन्यां फाव्युनी फ्युनीयुता चेत््यात्तयां त्राह्य- 
णाय संस्कृतं स्वास्तीणं शयनं निवेद्य भार्यो मनोरमां पक्षवतीं 
दविभवर्ती चाप्चोति नार्येपि भर्तीरभिति विष्णुक्तं शयनद्ानं । अर 
मं्रस्तु-यस्मादशाल्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च । रय्या ममाप्य- 
न्यास तस्माजन्मनि जन्मनि । अरन्यं शायनं नित्यमन्यूनां 
धियुन्नति । सौभाग्यं दैहि मे नित्यं शाय्यादानेन केराव । इति। 
करुलचितासणयै ऋह्मे-नरो दोलागतं दष्टा गोविदं पुख्षो- 
तमं । फाव्गुन्यां संयतो भूत्वा गोविद्स्य पुरं बजेत् । इति । अत्र 
योव ल्िक्येव पौणमासी ग्राह्या । अत्रेव दोटिकोत्सवः कतैव्यः 
तदुक्तं सद्नरल्नोदाहतमविष्यपुराणे युदिष्ठिरेण पृः कृष्ण 
उवाच-श्णु राजन्प्रवक्ष्यामि विस्तरेण पुरातनं । चरितं दोलि- 
कायास्तु पारंपयंण चागतम् । आसीत्छृतयुगे पाथ रघुनौम 
नसधिपः 1 इद्याघ्रुपकम्य-नाधर्मर्चयः पौरास्तस्मिन् शासति 
पाथिवे । तस्यैवं शासतो राज्यं क्ष्रधर्मरतस्य वै । सवै पोराः 
समागम्य हि जहीति चाच्रवन् । पोरा उचुः । अस्माकं तु 
ग्रहे काचित् दुंढा नामेति राक्षसी । दिवा रत्रौ समागम्य 
वाछान्पीडयते बलात् 1 रश्चया दंडकेनापि भेषजैर्वा नयधिप । 
मक्षे; परमाए्चायैः सा नियंतुं न शक्यते ! इति सेषं वचः 
श्ुत्वा पुरोहितमथाव्रवीत् । दुंढेति राक्षसी केयं क्रिप्रभावा 
द्विजोत्तम । कथमेषा नियंतव्या मया इष्रृतकारिणी । वसिष्ठ 
उवाच । दुंढानामेति विख्याता राक्षसी मालिनः सुता । तया 
चरयाधितः शेधुरखंत्रेण तपसा पुरा । इत्यादिना चरपार्थनार्नतर- 
एवमस्त्विति तामुक्त्वा पुनः प्रोवाच शटश्चत् । उन्पत्तेभ्यः 
रिदयुभ्यश्च श्रभवस्ते मविष्यति । प्रभवः परामव इत्यर्थः । 
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पीडयते बालान् संस्श्रत्य दरभाषिवस् 1 एतत्ते सर्वमाख्यातं 
इढायाश्चरितं मया 1! सांप्रतं कथविष्यामि येनोपायेन हन्यते । 
सद्य पचदरी शद्धा फाद्गुनस्य नसधिप । रीत कालो विनिष्कांतः 
तर्थप्मो भविष्यति । अभयं तद्य लोकानां दीयतां पुरप्षेम । 
यथा द्यशंकिता खछोका स्मंति च दसंति च । दारुज्ञानि च 
खङ्गानि गृहीत्वा समसेव्खुकाः । योद्धार इव नियौतुं दिश्ववः 
संप्रहर्षिताः । संचयं शयुष्ककाष्ठानामुपरानां च कास्येत् । 
ताश्च विधिवद्धत्या रक्षोघ्नर्मजविस्तरैः । ततः किरकि- 
लारावयेस्ताठरान्दैमनोरमैः । तमभि जिः परिक्रम्य गायतु च हसतु 
च! तेन शब्देन सा पापा दोपे च निसयाछता । भयेन तेन 
सा रंडा परायेह्ज्ञिता सती । मरिष्यति न स्देदो भस्मीभूता 
तु पूतना ! तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स चपः पांडनेद्न । स्व चकारः 
विधिवद्यदुक्तं तेन धीमता । गता सा रा्चसी नाशं तेन चोग्रेण 
कर्मणा । ततःप्रभृति रोकेऽसिन् होलिका ख्यातिमागता । सवै- 
दुरापो होमः सर्वरोगोपशांतिद्ः । क्ियतेऽस्यां दिजः पाथं 
तेन सा होलिका स्खरृता । अस्यां निशागमे पाथै संरक्ष्या; रि- 
शवो गे । गोमयेनोपरिते च सचवुष्के गृहांगणे । आकास्ये- 
च्छिश्ुपरायान्वहुव्यग्रकरान्नरान् । ते काषटलङ्गैः संस्पृर्य॒गी- 
तेदीस्यकरः रिद्चून । रक्षति तेभ्यो दातव्यं शुडपकान्नमेव च । 
एवं दुंदेति राक्षस्याः स दोषः प्रशम चजेत् । वालानां रक्षणं 
कायै तस्मात्तस्िन्निरागमे । उपलाः शयुष्कगोमयानि । सच- 
व॒ष्के छचतुर्खे । रिद्युप्रायाः रिद्युबहुकाः । ते काषटेति शि- 
शयुभिन्ना नसा इव्यर्थः । रश्चोध्रा संजाः रक्षोहणं वाजिनमिल्या- 
द्यो वैदिका होमे । पूजामेत्र्तु-अरूक्पाभयसंजस्तेः छता 
त्वं दोलि वालिदयैः । अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिभ्रदा भव । 
इति ! उ्योतिर्निवंघे- फास्युने मासि संप्राप्त गुङ्कपक्षे सुखास्पद । 
पंचमीप्रमुखास्ताः स्युस्तिथयोनतपुण्यदः । द् छा स्थुः शोभनास्तासु 
काष्ठस्तेयं विधीयते । अपयेवाथ बदधैवौ युबभिवौ दिनाल्ये । 
भ्रात्तायां पूर्णिमायां तु कुर्यात्तत्का्ठदीपनम् । चंडालसूतिकागेदा- 
च्छिद्युदारितवन्धिना । मद्रामुखं परित्यज्य दोखाया दीपनं शुभं । 
खात्वा राजा शुचिता स्वस्तिवाचनतत्परः । द्वा दानानि. 

५ (सुप्रकर्षित्ताः 
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भूरणि दीपयेद्धोलिकाचिति । भ्रामाद्वदिश्च मध्ये बा तू 
समन्वितं 1 दीपनरमंत्रः-दीषयाम्यच ते घोरां चिततिया 
त्तमे । हिताय सर्वजगतां श्रीतये पार्वतीपतेः । ततोभ्युश्ष्य 
सर्वा साज्येन पयसा खुधीः । गंधपुष्पैः समभ्य्य छत 
प्रदश्चिणां । नालिकेसनि देयानि बीजपूरोषटलानि च । द्रा 
दलादीनि फखानि च सम्ैयेत् । अर्चयित्वाक्षते रक्तैः : 
खुलंसछृतैः 1 गीतैवीयेस्तथा शल्ये राजिः सा नीयते जने 
मधि विःपरिक्रस्य रददेछिगमगांकितैः । तेन राब्देन स 
राक्षसी वषिमा्ुयात् । इत्युक्तं । अयं होलिकोर्सवो म 
तपूर्णिमायां दोषे कतैव्यः । अस्यां निशागमे पाथं 
दिशवो गृहे । बाखानां रक्षण कायं तस्रात्तसिज्निशागमे 
तद्विधानोक्तङिगात् त्र भद्वासस्वे-मद्वायां दीपिता दोर 
भगं करोति वै । नगरस्य च नैवे तस्मात्तां परिवजयेत् । इ 
णससुचये भद्रायां निषेधात्. । पदोपादूध्वं निशी 
मद्रासमािशवेत्तदा प्रदोषादूभ्यैमपि निश्ीधास्पाक् भद्राः 

वेव कतैव्यः । दिनाधीत्परतोपि स्यात्फाद्युनी पूर्णिमा 
रा्नौ भद्रावसाने तु होकिकां तत्र दीपयेत् । इति नि्णैर 
मदनरलाधदहतपुराणसस्ुच यवचनात् । दोलिका 
कर्म जनारोग्योर्सवाय च । सयक्त्वा भद्रां निद्ीयेपि' 
भद्रा्निदादछृत् । इति ज्योतिर्निवंये नारदवचनाच्च 
तु निरीयादृष्व भद्रासमाप्तिः चदु्थैप्रहरमारभ्य पू्णिम। 
स्तदा निरीथादूध्व तदनठाने नार्दवाक्ये निरीयेपी 
यथ्यौपत्तेः 1 राकायामद्वयादृ्वं चतुर्ददयां यदा भवेत् 
भद्रावस्तने च निश्ीथातेपि दीपयेत् । इति भवि 
वाक्ये यामद्धयादिलयस्य वेयथ्यीपत्तेः ! प्रदरद्यात्परतः १ 
पूणिमा यदा । होलिका तु तदा पूज्या रान्नौ भद्रावः 
इति ज्यो ति्निंवं घोदाहतवाकयवेयस्यापत्तेशच । प्रदोषः 
ग्राह्या पूर्णिमा कास्युनी सदा । तस्यां भद्रामुखं त्यक्त्व 
दोरा निशासुखे । इति ञ्योतिर्निर्बपे नारदवचनेन 
मुखोत्तरं भद्रायामेव प्रदोषे एव तद्धिधानात्तत्रैव कार्यः 
परिमाणसुक्तं नारदसं हिताथां-मुखे पंच गले त्वेका 
कादश स्ताः 1 नाभौ चतखः षद् कव्यां तिसः पुच्छ 
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डिकाः } इति इदं पंचनाडीपरिमितं सुखं आदिमे एव निरा- 
मुखस चर्यात् । दिनन्ुवमिल्यादतौ तथैव निश्चयात् निषिद्धस्य 
सर्वस्य स्यागास्भवे-प्रतिषयाण्विने मासि भावो वेधृतिचित्रयोः। 
आद्यपादौ परित्यज्य प्रारमेन्नवरा्रकम्। इत्यादौ आदिभागल्याग- 
स्यैव द्रौनात् । यत्तु-पंचच्छदविकृताएटसमरसभूयामादिधस्यः 
शरा विष्टेयस्यमसदिति खुद्र्तचिताचणाडकतं तत्-जलरि- 
चिश्दिर्षःशा्वकीनारावायुजिदशपतिककष्डु भोक्तमास्यं हि 
विषटेः । नियतस्षिभिसशासंख्ययामक्मेण स्फुटमिह परिदाय 
भंगरेष्वेतदेव । इति रल्लमालो ममल कार्यचिषयकमेव न इता- 
दानीविवयम् । तद्विषयत्वे पूणिमायां चतर्थ॑त्रहरे विष्ठिमुलस्वी- 
कारे प्रदोषव्यापिनीति नारद्वाक््यस् निरविंषयत्वापत्तेः । नच 
यदा चतुर्दशी प्रदरमाचं तद् पूर्णिमाप्रवृत्तिः ततः परदोषे तन्मुख- 
संभवात् सावकारां वचनमिति वाच्यं निशीथं तास्पूरवं भद्रावसा- 
नसंमवे-होखां मद्रावसाने तं निशीथतिपि दीपयेत् । इति नार- 
दुवचनांतरेणावसाने एव तद्विधानेनास्य वैयथ्यात् । नच निशी- 
थादनेतरं मद्रासमािस्थठे सावकारामिति संकयं । तत्रापि प्रदोषे 
मुखप्रसक्यभावेन वैयर्थ्यस्य स्पष्टत्वात् । तस्मान्मंगखादिविषय- 
कमेव तन्मुखं न इताशनीविषयमिति किदं । अत्व तदेतव्वि- 
इयककोयैसंभवे सति भुखदिद्युखयाच्रानिग्रेधकमिति तद्ीका 
संगच्छते इति दिक् । नचैवं -पतिपह्भूतमद्राखु याचिता होलिका 
दिवा । सेवत्सरं च तद्रा पुरे दहति सा दतं । इति भद्रानिषेध- 
कनारद् पूवैवाक्यविरोधः । उत्तरवाक्येन सुखोत्तरं भद्रायामेव 
तदिधानात् । विधिस्पृष्टे निषेधायोगा्पूचैवाक्यगतमद्राशब्दस्य 
ुखपरत्वस्यावद्यकत्वेन तद्िसोधामावात् । अतणएव-लखयक्त्वा 
मद्वां निशीथेषील्यादि नारदादिवाक्याविरोधार्थं वाक्यांतर- 
गतराधिशब्दस्य पूरवाैपरत्वस्यावदयकस्वात्' रात्रौ भद्रावसाने 
स्विति पुराणसमुश्चयवचनस्यापि निशीथाद्ध्वै विधायकत्वासं- 
मवात् न तश्ादपि तच्र प्राः । अतण्व च-हुतारनीं फाद्शुन- 
पौर्णमास्यां निशीथपू् ञ्वलयेच्छुभा्थौ । पञ्चात्तमी तज्ञवलने 
दिवा वा दृपथियं दंत्यपि पक्षतिवौ । इति ज्योतिविदामरणे 
राब्युत्तसार्धस्यानिष्टकारकत्वबोधककालिदासो क्तिः संगच्छते। 
नारद्वादिवचनमूलकत्वात् विष्टिस्तदा नित्यतया न दोषषृदिति 
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काटलिद्धासौक्छिस्पि विश्िरब्दस्य विष्िसुखोत्तसविष्टि 
संगतैव 1 भद्रायां विहितं कार्थं होटिकायाः प्रपूजनं । 
मध्यराचिमतिक्रम्य विश्िपतिर्यदा भवेत् । प्रदोषे उवा 
खुखसोमाग्यदायकं । प्रदोपान्मध्यरा्ातं दोटिकापूजनं शयु 
दवैतनि्णयमयूस्वोदाहतवचनमपि संगतमेव । घदोः 
स्यन्छोपपंचम्यां नारदादिवाक्यसंवादितत्यात् । एवं सतीः 
खमिति द्वैतनि्णयः अनाकरमिति सयूखश्चोपेशष्यः । ̀  
दिवचनाथौपयोलोचनभरूखकत्वात् । णतेन साका यामद्धः 
वचनात् निश्ीथात्परमपि कार्यमिति द्वैतनि्णैय; । शेषः 
द्यः स्त इति पारिभापितसूर्योद्यात्पू मद्वावसाने का 
स्खतिकौस्तुभः क्रलयरलावलिः, पवेधुरेव राघो 
विदटाय कार्येति मयूख नारदादिवचनकाकिदासार्य 

क्तिविरुदत्वादुपेश््या एव । यदा पूर्वप्दोपो भद्रामुर 
उत्तरञास्तात्पूर्वमेव पूर्णिमा समाप्ता प्रतिपद्श्च चृद्धिनौि 
श्रदोषानतरमपि निशीथात्पागेव भद्रामुखोन्तरं कर्तव्यः । 
व्यापिनी न स्यात्तदा पूर्वदिने भवेत् । भद्रासुखं वजेयित्वा 
कायाः घदीपनं । इति ज्योतिनिर्व॑घ्रे नारदवचनाव् 
यदा पूवैरा्नौ भद्रारहितः काटो न छभ्यते तदा भः 
कार्य । पृथिव्यां यानि कमणि श्युभानि व्वद्युभानि च 
सवणि सिद्छयंति विष्ठिपुच्छे न संशयः । इति वच. 
दवैतनिणयादयः सँ नवीन्रंथा उपेकष्याः । नारदः 
विरूदत्वात् ! असिते सर्पिणी केया सिते विष्टश्ठ चुट 
सर्पिण्यास्तु मुखं त्याज्यं इथिक्याः पुच्छमेव च । इति वाक 
नमूखत्वाच्च । यदा पूवैतर प्रदोषे भद्रामुखोत्तरकारकभेपि 
यदिने सशयामच्रयपरिमिता ततोऽधिका वा पूर्णिमा प्रि 
चद्धिः तदा-साधेयामन्रयं वा स्याद्धितीये दिवसे यदा । 
पद्धैमाना तु तदा सा दयोलिका स्प्रता ! इति निणेयासरः 
नरलाघुदाहतनिरवकाश मविष्योत्तरवचनादुत्तरदिन 
त्न मुख्यग्रदोषानुरोघेन प्रतिपदि तदयुष्ठाने भ्रतिपद्धूतः 
याचिता होखिका दिवा । इति नारदवाक्यस्य होरि 
प्रतिपदं वजयेदिंत्य्कवहौ वदह्वि विवञजयेदिति निणयाम 
दनरलादुदाहतपुराणसस्ुचयवाक्यस्य च विरोधाप 
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पू्िमांल्मागे साह्न एवानुषठानं । नच तञापि यार्चिताद्ये- 

टिका द्वियेति मार्दवाकयवरिये्रो इष्परिदिर इति दक्यम् ॥ 

सायाह दयोलिक्ं कुयौ्पूरवाह्े क्रीडनं गवां । दीपं ङयात्प्रदोे 
त 

१.१ 

तु एप धर्मैः सनातनः । इति निर्णयन्रतञ्योतिर्निवंधास्य 

वलिराजधरतिपत्पकर्णे घदनरलैन च निरवकाश वराणसखचः 

यचचनेन सायाहे तद्विधानात् विधिस्पृ निपेधायो गात् दिवा 

ब्दस्य सायाह्वमामातिस्किदिवसपरत्वकस्पनस्यावद्यकत्वेन 
त~ 

द्विसेधाभावात् । अनणव -सूर्यास्तकालावधिरेव पूिमाधिकोनगा 

वा कलया तदा छते । धाद्धे च तत्र ज्वलिता हताशनी नेद 

तिथौ स्याद्रजउत्सचः धिपे । इत्यापसलिक्षश्द्धौ ततर सायाहे 

अनुष्टानवोधकञ्यो तिर्विद्भरणे काटिद्ासोक्तिः संगच्छते । 

साये दोलिकावचनमूलकत्वात् 1 पतेन धदोषे प्रतिपचे- 

व कर्येतिद्रैतनिर्णयो मयूखलो निणेयसिधुः स्शतिकौस्तु- 

मः कूखरल्नावल्यादयश्चोपेश्ष्याः । नारदवचयनपुराणखस- 

चयवचनादरिविशुदधत्वात् । अतपच बहो वदि परिव्यज- 

दिति वचनं सखायंकाके मद्वारहितपूषिमासंभवे वामतिच्छम्य 

अतिपदि न कैव्येलेतत्परमिति निभैयाख्तः संगच्छत इति 

दिक् । इत्थं सर्वैवाक्यावियोधेन कृतस्य होखिकानिणैयस्यायं 

संत्रहः । यद्! सू्दिने निशीधांतात्पाक् मद्राचसानोत्तरकाटखष 

अस्तदा ततैव होलिका दीपनीय । यदा निद्ीधानतरं मद्रास- 

आ्षिस्तदा भद्रामुखोत्तरं सद्रायामपि प्रदोषे एव । यद् प्रदोषो 

मद्वामुखव्या्षस्तदा प्रदोषानतरमपि मद्रामुखोत्तरमेव । यद्एतु 

द्वितीयदिने साधेयामघयं पूर्णिमा प्रतिपद्श्च बृद्धिस्तद्ा पूणिमा- 

त्यभागे सायाहवकारे व दीपनीया 1 इति होकिकानिर्णयः । 

चेादिमासक्ैयुक्ताश्वे्यादयो ऽतिप्ररस्ताः । तदुक्तं देमाद्ै 

जिषणुधमेत्तरे-पौ्णमासीषु सर्वास मालक्चसद्िताखु च । 

दृत्तानामिद्ट दानानां फं दशगुणं भवेत् । तत्रेव स्कदि-यस्यां 

पृैदुना योगं याति जीवो महावलः 1 पोणमासीलठखाशेया 

मदापू्ौ द्विजोत्तम 1 सानं दानं तथा जप्यमनतफखद्ं रंखतम् । 

रदे गुरः शशी चैव भाजापलय रविस्तथा । पूणिमा ज्येष्ठमासस्य 

मराव्ये्ठीति कीतिता । फें जयेष्ठा । भाजापलयं रोहिणी 1 तत्रैव 

ब्रह्मपुराणे-मेषसशौ यदा सौरिः सिदे चंद सती 
। भास्करः 



श्रवणश् सयान्महयमाधीति सा स्दता । शालग्रामे महाचेत्ी कृता 
धसां महाफला । गंगायां चैव वैशाली उ्येष्ठी वे पुरुषोत्तमे । 
पादी वै कनखले केदरि श्रावणी तथा । महामाद्री वद्यौ च 

कुष्ञायामेव चाश्विनी । पुष्करे कार्तिकी कान्यङ्गव्जे मागेशिरी 
तथा । अयोध्यायां महापोषी कृताः स्युः खुमदाफखाः । महामाघी 

प्रयि तु नैमिषे फाल्गुनी तथा । इति । स्थला तरेष्येताः पररास्ताः। 
तदाह निर्णयास्ते गार्यः-आस् यत्क्रियते श्राद्धं यच्च दनं 
यथाविधि । उपवासादिकं यच्च तदनंतफलं स्पृतं । इति । इति 

चुरुषार्थधितामणौ कारखंडे पौ्णमासीनिणयः । 
अशधामावास्या निर्णीयते । साच साविधीत्रतातिरिक्तव- 

तोपवासादौ उत्तरविद्धैव ग्राह्या } प्रतिपद्यप्यमावास्येति युग्भवा- 
क्यात् । हेमाद्रौ पद्यपुराणेपि-षण्यष्टमी तथा दशः कृष्ण- 
पक्षे चयोदशी । एताः परयुताः पूज्याः पराः पूवैयुतास्तथा । इति । 
प्रयेताः-नगविद्धा तु या षष्ठी सक्षम्या च तथाष्टमी । दरा- 

स्यैकादरी विद्धा चयोदश्या चतुर्दशी । भूतविद्धा त्वमावास्या 
न श्ाह्मा मुनिपुंगव । उत्तरोत्तरविद्धास्ताः कतैव्याः काठटकी 
श्रतिः । मदनरन्ने वृहद्रसिश्रो देमाद्रौ पद्यपुराणं च~ 
एकाद्दयषमी षष्ठी उभे पक्षे चतुरी । अमावास्या वतीया च 
ता उपोष्याः परान्विताः । इति 1 साविश्रीते त॒ पूर्ैव-भूतविद्धा 
न कर्तव्या दैः पूर्णौ कदाचन । बजजैयित्वा मुनिश्रेष्ठ साविध्री- 
जतमुत्तमम्। इति ब्रह्ममैवतत्। भूतविद्धा ह्यमावास्या न क~ 
दैव्या कदाचन । वर्जयित्वा तु सावित्रीघ्तं तु शिखिवाहन । इति 

देमाद्रौ स्कांदाच । ₹ष्णा षष्ठी बृहत्तपा साविनी वटपैतृकी ॥ 
अनंग्रयोदरी रंभा उपोष्याः पूवैसंयुताः । इति निगसाच । 

जतबिधिष्ठ निर्णयाश्रतमदनरत्रोदाहतभविष्योत्तरे- 
अमायां च तथा च्येष्ठे वरमू महासती । तिरा्ोपोषिता नारी 
विधिनानेन पूजयेत् । अश्शक्तौ तु अयोदश््यां नक्तं छुयौलिते- 
द्विया । अयाचितं चतुरदैश्याममायां खञुपोषणं । इत्यादि नोक्तः । 
सज पूर्णिमांतव्येष्ठमासस्यामावास्या पू्ैविद्धा ब्राह्या । तद्लु- 
रोधेन घयोदरीचतु््यौ ग्राह्ये 1 इति ज्येष्ठामावास्या । 

मसि नमस्यमावस्या तस्यां दर्भोचयो मरतः । अयातयामास्ते 
दभौ विनियोज्यः पुनः पुनः । इति हारीतेन दभसंग्रहट उक्तः । 



मासे नभस्येऽमावास्या त्यां द्मोचयो मतः । इति यरीचि- 
वाक्येन नमस्यो भाद्रपद्: दशति तस्िन्मदालयान्तरतामावा- 
स्येति छभ्यते इति केचित् 1 वस्त॒तस्तु ददतः पूणिमांतो घेति 
चाद्रस्य देविध्याज्ञन्माघ्रम्यादौ व्यवहास्दैविष्येप्येकेव जन्मा- 
छटमीति सिद्धांतः । तथा भरकृतेपि द शौतामिप्रायेण हारीतव- 
चरन, पू्णिमांताभिभ्रयेण आारीचमिति जन्मा्म्युत्तरेकेवामा- 
बास्येति युक्तं । त्न-समित्पुष्पङ्शादीनां द्वितीयः प्रहरे मतः 
इति द्वितीयग्रदरे विधानात्तच्यापिनी ग्रा \ अस्यां क्रुखस्तंम- 
याच्रोक्तता कारीलत्वव्रकाशिकायां रगे-कपारं पतितं 
तत्र खातस्य मम सुंदरि । तस्िन्ख्लातो वससेदे ब्रह्मदस्यां व्यपो- 
हति । कपाटेश्वरनामानं तसिस्तीर्थं व्यवसितं । अभ्वमेधमवा- 
प्नोति दरीनात्तस्य खुदरि । तस्यैव चोत्तरे पाश्वं तीर्थं बेरोक्य- 
विश्वुतं । तजर खात्वा वरारोहे छणेर्मुक्तो भवेन्नरः । चणमोच. 
नकं नाच्ना विख्यातं भुवि सुंदरि 1 चीणि छिगानि तिष्टति ततैव 
मम खुदरि । तानि दृषटरातु छश्चोणि न्यते जरिधिधं चणम् ! 
तस्मात्सीतोदकं नाम रोके ख्याति गभिष्यति । मयापि चान्न 
स्नातव्यं ब्रह्मणा विष्णुना सह । स्मीतोदकं पापमोचनं 1 यत्र 
स्तंभे सदा देवि अहं तिष्ठामि खंदरि । तत्र गत्वा तु यः पूजां 
मम देवि करिष्यति । स्वेपापविनिमुक्तो गच्छेय परमां गति । 
कुटस्तमस्य मूलेऽन्नं दयादामलकोन्मितं । परलोकेष्वरोषेषु क्ुधया 
नैव पीड्यते । तत्र वैतरणी नाम दीधिका पञ्चिमोन्मुखी । 
तस्यां सातो वरारोहे नरक नैव गच्छति । इति । 

महालयगतामावास्या दस्तनक्ष्नयोगे मजश्छायाभिधा। 
तदाद चौधायनः-टंसे करस्थिते या तु अमावास्या करान्विता 
सा जेया कुजरच्छाया इति बोधायनोऽबवीत् । इति । कातिका- 
मावास्याजिर्णयस्तु दीपावलीप्रकरण एवोक्तः । अमायां माघमा- 
सस्य पूजयित्वा पितामहं । सावित्या सहितं देवं . वेदवेदांगभू- 
षितं । नवनीतमयीं धेनुं फेनानाविधेयुतां । सहिरण्यं सवसखां 
च ब्राह्मणाय निवेदयेत् । इति निणेयामते ब्रह्मपुराणे नव- 
नीतघेचदानजुक्तं । तच दैविकत्वात्पो्वा्िकी परह्य ¦ हेमाद्रौ 
चिष्णुपुराणे-माधासिता पंचदशी कद्ाचिदुपेति योगं यदि 
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वारुणेन । केण कालः ख परः पितृणां न ह्यद्पपुण्ये देप रभ्यते- 
ऽसौ । वारणसक्ं शततारका । नि्णीयाश्ते चिष्णुपुराणे- 
तमव चेद्धादरपदस्तु पूरवः काठे तदा यच्कियते पिचभ्यः। श्राद्धं पर 
तद्िमघाध्रुवंति युगान्वहस पितर्य तेन । इति । पू्वामाद्रपद्ायो 
गोपि श्त उक्तः । धनिष्टायोगोतिप्ररास्तः । तदुक्तं निणयाश्रुते 
मरतै-कालठे धनिष्ठा यदि नाम तस्िन्भवेत्त भूपा तदा पित्- 
भ्यः} दत्तं तिलान्न प्रददाति वृक्षि चपौञयुतं तच्छखजेभे वप्ये; । इति। 

अस्यां रविवार्रवणनक्ष्रव्यतीपातयोगे अर्धोदयनायक्ते 
योगो मवति । तदुक्तं निणयाग्रतमदनरलयोभेदाभा- 
रते-अमाकेपातश्रवणेयुकता चेत्पोषमाघयोः । अर्धोदयः स 
विज्ञेयः कोरिसूर्यग्रदैः समः । इति । निर्णयासूते ति. 
धथितत्वे च अस्य रेषः-दिवेव रास्तो योगोऽयं नु राच्ौ 
कद्ाचन । इति प्यते । पतेन राचावपि कदाचनेलयवौची- 
नोदाहतपागेऽयुक्तव्वादुपेक्ष्यः। मदनरले स्कांदमपि-माघा- 
मायां व्यतीपाते आदिय विष्णुदैवते । अधोँदयं तदित्याहुः सह- 
खाकंग्रहेः समं } तथा- माघमासे रृष्णपक्षे पंचददयां रवेर्दिनं। 
वैष्णवेन तु ऋक्षेण व्यतीपातस्तु दुकभः। इति । निणयाखने 
स्कांद अधोदये तु संभ्राप्ते स्वं गंगासमं जलम् । शुद्धात्मानो 
द्विजाः सर्वे भवेयु्रह्यसंमिताः । यत्किचित्कियते दानं मेदसंनि- 
भमिष्यते 1 चतुःपष्टिपलं सुख्यममच्रं त्र कारयेत् । चत्वारिश- 
त्परं वापि पंचविरातिमेव वा ! निधाय पायसं तत्र पश्चमष्दखं 
लिखेत् । पक्षस्य कर्णिकायां तु कर्वमाघ्रं ुवणेकम् । तदभावे 
वद्धं चा तद्ध बापरि धारयेत् ! इत्वा तु तंदुलेः शुद्धैः पञ्चभ- 
णदं शुभं । अमत्रं स्थापयेत्तञ्च ब्रह्मविप्णुरिवात्मकम् । तेणां 
परीतिकराथीय श्वेतमाव्यैः सुशोभनैः 1 वद्यादिभिस्ंछृटय चा- 
ह्यणाय निवेदयेत् । अंञ्च;ः-सुवणेपायसामचं यस्सादेतञ्चयात्मकं । 
आवयोस्तारकं यस्मात्तद्हाण द्विजोत्तम । इति । समुद्धमेखला 
पृथ्वी सम्यक् दत्तस्य यत्फटं । तत्फरं छभते मयैः कृत्वा दानम- 
मच्कं । इति । दत्यधोदयः । 

आद्वौदिनक्चजयुक्ता सामावास्या घ्राद्े.ऽतिप्ररस्ता । तदुक्तं 
हेमाद्रिनिणयास्रतयोविष्णुपुराणे-अमावास्या यदा मे- 

विशाखास्वनियोगिनी । श्राद्धे पिदगणस्तृक्षि तदाप्रोखश्वा- 
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पिकी । अमावास्या यदा पुष्ये रोद्रक्षं वा चुनधसौ । दादशान्दीं 
तदा चि प्रयांति पितसेऽर्चिताः । इति । हेमाद्रौ चाता- 
तषः--अमावास्या भवेद्वारे यदा भूमिश्चुतस्य वै । जाहवी- 
सानमाजेण गोसदखफटं ठमेत् । तत्रैव महाभारते-अमा 
सोमे तथा भौमे गुख्वारे यदा मवेत् । तत्तीर्थं पुष्करं नाम 
सूयपर्वशाताधिकम् । श्रावणाश्चिधनिष्टाद्धौ नागंदैवतमस्तकैः । 
अमा चेद्रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते । तच दत्तं हुतं जं 
सर्वं कोटिगुणं भवेत् । इति । दाोखः-अमावास्या तु सोमेन 
सप्तमी भान सष । चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाष्टमी । 
चतसखरस्तिथयस्त्वेताः सूरै्हणसंनिभाः । स्नाने दानं तथा श्राद्धं 
सर्य तत्राक्षयं भवेत् । दति । इति पुरूवार्थचितामणो कांडे 
अभावास्यानि्णंयः । 

अंथेषटचपयोभिपयै निर्णीयते । तच्च परव द्विधा । पौणैमासी 
अमावस्या चेति । तयोः स्वरूप गोभिटेन दरदितं-यः परमो 
विप्रकर्षः सूयौचंद्रमसोः सा पौणैमासी, यः परमः संनिकर्षः 
सा अमावास्येति । तत्र पू्णिमानिवैचनं त्स्यत्रह्यांडपुरा- 
णयोः-कलाक्षये व्यविक्र।ते दिवा पूरौ परस्परम् । च॑द्रादिलयौ 
पराहे तु पूणैत्वात्पूणिमा स्ता । इति । अपराज्ञ सूर्यास्तमयकाले 
यथादित्यः स्तपूर्णमंडलः सन्नस्तमेति यथोत्तरक्षणे चद्व; संपूर्णम - 
डटः सद्युदेतीति दण्रंतदाप्रीतिकभावविवक्षया आदित्यचंद्रयो- 

रपन्यासः 1 अमावास्यानिवेचनं मत्स्यवायुव्रह्मां डपुराणेषु- 
अमावसेतायृक्षेदु यद् चद्रदिवाकयै । प्रा पंचद्री राधिर- 
मावास्या ततस्तु सा । इति । इातपथन्राद्यणे ठ-ते देवा अ- 
जुवन् अमा वे नोद्य वदु वसति यो नः प्राबात्सीदिव्यादिना 
देवेद्रसमागमनिमित्तकमपि निवचनं । एवमादिवहुविधं टेमा- 
ब्धादौ तल्ङृतालुपयोगान्न लिखितं । ते च पौणेमास्यमादास्ये 
द्विविधे । तयोः स्वरूपं कठदाएखायासैतेरेयत्राद्यणे च-या 
पूवी पौणैमास्वी साञुमति्योत्तस सा राका या पूवौमावास्या 
सा सिनीवाटी योत्तरा सा इह्रिति । तहक्षणमुक्तं बृृद्र- 
सिष्ठेन-यका संपूणचंद्रा स्यात्कखोनादुमतिः स्मृता 1 पौणेमा- 
खीद्विवा दृष्टे शाशिन्यज्ुमतिः स्मरता 1 राच्रिदृषरे पुनस्तस्मिन्तैव 

१ 'अधेतदुपयोगिः, 
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राकेति शथीतिवा । दणचद्राममावास्यां सिनीवाखीं धचक्षते ! एता- 
रेव कुह्वमाहर्मषचंद्रां महषयः । इति । तथ ङहभिन्नानां तिखूर्णां 
छष्वक्चरोच्ारणपरिमितः कारः संधिरित्युच्यते । कुहास्त्वक्षर- 
दवथपरिभितः । तदुक्त हेमाद्रौ भगवतीपुराणे-अखमत्याश्च 
राकाया; सिनीवाद्याः कुहं विना । वतासां द्विलवः काकः कुहू- 
मात्रा कुट: स्दरता । इति । कवसखरूपं माधवे स्घ्ुलयंतरे-खुष्व- 
क्षस्चतुभीगख्ुटिरिल्यभिधीयने । चुटिद्धय खवः घोक्तो निमेषल्ु 
खचद्वयं । तथाच खवद्वयं कष्वक्षरं भवतीति छष्वक्चरपरिमिते 
काठे एकः पवणो भागो द्वितीयः प्रतिपदः तदुभयं मिलितं सं- 

धि्भैवति । ङुह्मतिपदोः संधिस्त दगुणः 1 हेमाद्रौ मटस्यत्न- 
ह्ांडपुराणयो ;-कहिति कोकिञेनोक्ते यावान्कालः समा- 
प्यते । तत्कालसंक्िता चैषा अमावास्या कुदः स्ता 1 इति । शति 
संधिस्वूपे ज्ञाते संधो यजेतेति श्रुतेः संधौ यागः कर्तव्यः । तस्य 
चातिसुक्मत्वेन कमौवष्ठानायोभ्यत्वात्संधिद्ाव्वः संधिपाश्वद्रयं 
ठक्चयति । तथाच संधिपाश्वदये संधो यजेतेति श्रुतिरयीगं विधत्ते । 
अतपव श्चुलंतरं संधिमभितो यजेतेति । देमाद्रौ बौधाय- 
नोपि-सक्ष्मत्वात्संधिकालस्य संधेर्विषय उच्यते । सामीप्यं वि- 
षयं प्राहुः पूर्वेणाथ परेण वा । इति । अचर पूर्वापरराब्दाभ्यां संधेः 
प्राचीनं पू्वदिनं उत्तरं प्रतिपदिनं चाभिधीयते । तत्र व्यवस्था- 
माह श्रतिः-पूर्वेदयुरिध्मावष्िः करोति यक्षमेवारभ्य गृहीत्वोप- 
चखतीति 1 अन्वाधानं नाम इध्मावर्हिःसंपादनं अश्चिपरिधहः 
उपस्तरणं चेल्येवमादिः प्रयोगपरारंभः स पूवैद्ुः कर्तव्यः । चा- 
तपथेषि-पूवैदयरभि गरह्णात्युत्तरमदहर्यजतीति । अत्राच्निव्रहणं ना- 
माध्वयणा आहवनीय गाहे पल्यदक्षिणासिषु ममाश्ेवनचै इव्याद्युभ्मिः 
समिदाधानटक्षणेन्वाधाने क्रियमाणे पश्वर्तिना यजमानेन 
अथि गृह्णामि इत्यादिमच्रपठनं 1 तंदिद्ं पर्वदिने क्रियते परतिप- 
दिने तं कर्मणे वां देवेभ्यः रकेयमित्यादिभिरष्वर्युरैस्तथक्षार- 
नतंडइलनिवौपपुरोडाहाग्रदानादिलक्षणं प्रयोगं करोति । तदिदं 

यजनं । एतदेवाभिप्रे गोभिलः - पश्चांता उपवस्तव्या पक्चादयो- 
भियण्व्यः इति ! अनजोपतासरारनताग्यचल्यस्ण निनि, । 
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लिरीयन्राह्यणे-उपासिज्छोयक्ष्यमाणे देवता वसंति य एवं 
विद्धानचचिुपस्तृणतीति ¦ लगाक्षिणाच्र विशेपो दर्दितः। 
घ्रीनंशानौपवस्तस्य यागस्य चतुरो विदुः । दावंराबुव्सजे्दव्यो 
यागे च वतकर्मणि। इति 1 ओपवस्तस्यास्यान्वाधानादेः बीना- 

न्विदु; । यागद्य चतुरेशान्विदुः। संल्याव॑शौ पंचदश्षीप्रतिपत्सं- 
यंधिनौ उत्खजेत्परित्यजेत् । पंचदंदया अंत्यमंद्यं बतकर्मणि भ्रति- 
दत्य यागे इदयर्थः । तत्रापि पवैचतुर्थारत्यागः सद्यस्काराति- 
रिक्तविषयः ! तच्च चतुर्थे एव सदयो वा सदयस्कालायामि- 
स्यादिना तद्धिधानात् । ते के चत्वार इत्याकांक्षायां यज्ञपाभ्वेः 
पचद्द्याः परः पदः पक्चादेः प्रथभाखयः । काटः पार्वणयाने 
स्यादन्यथा तु न चिते कादया्नः-न यण्व्यं चुर 
यागे प्रतिपदः कचित् । रक्षांसि तद्धिदुंपति श्वुतिरेषा सनातनी | 
तथा-ग्रतिपरदशाख्रयो भूताः पादश्चेकश्च तिष्ठति । यातयामः 
स विज्ञेयो न दहि भसनि हृयते । नच प्वचतुर्थारादि समाति 
यागकाले गृह्यमाणे संश्नौ यजेतेत्यादिश्ुतिवियेधः । संधेरति- 
सृष्षम्वेन तत्र॒ सांगभ्रयोगाुपपत्तेः । संध्यादिश्वुलयेक्षितसंधि- 
साभीप्यावधिविषयत्वार्स्पतेः । यथा स्वयंविदोपाक्षेपासमर्थोपि 
अक्ताः राकस उपदधातीति विधिः बाक्य्चेपोपस्थापितं घृतं, 
यथा वा पडयुना यजेतेति विधिः मंच्रवणंश्रापितं छागं स्वीकरोति 
तथा संधौ यजेतेति श्रुतिः स्खतियाकयप्रापितं पवचतुर्थोशा- 
दिकं खंधिपर्च्छिदक स्वीकसोलेव 1 पो्णमास्यां पौर्णमास्या 
यज्ञेत अमावास्यायाममावास्यया यजेतेति श्वुतिद्धयमुक्तसंधिपरं 
पर्वचतुर्थौरापरं वा वोध्यं । तच्राप्यदन्येव यागः । पूर्वेधुरथि 
गहञात्युत्तरमदर्यजतीत्यदर्विधानात् । तथापि पूर्वाह्न एव । 
पूर्वाह्णो वै देवानामिति श्रुतेः 1 तत्रापि भरातरेव । पेणो यश्च- 
वर्थारा आयाः परतिपद्खयः । यागकारः स विज्ञेयः प्रातस्क्तो 
मनीषिभिः । इति । चद्धुरातातपचयनात् प्रातयजध्वामेति 

भचदिगाच्च । तथा अगिरसतोमास्य यज्ञस्य प्रातरजुवाकेरघंत्थिति 
श्रुतेश्च । अचर प्रातरिति वियेषणात्सूर्योदयोत्तरं सुह तचयं याग- 
कारु इत्युक्तं भवति, न तस्य सायमश्नीयायेम प्रातर्यक्ष्यमाणः 
स्यादिति प्रातःकारस्यैव यागसंवधावगमाच् .। काल्यायनेनापि 

सद्यो वा प्रातरिति प्रातःकाठ एवोक्तः 1 हेमाद्रौ श्ुलयेतरेपि- तत्र 
९ पण मदि 
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यज्ञेव यनरैनं पश्चादस्तमितं बुरस्ताद्ादि व्यो ऽभ्युदेतीति । आदिः 
ह्छोदयकार एव यज्ञेतेद्यवगस्यते । उदिते आदिलये पौणमास्या- 

स्तंचं प्रत्रवीमील्युदयानंतरमेव यागालुष्ठानमापस्तवेनोक्तं । भाणु- 

दूयादमावास्यायः दत्यनोदयास्पूर्वसुपन्म एव न त्वि्टिः अह- 

्विंघानविरोधात् । हेषाद्रीं इदयतरं च- पूर्वोदिते कलाहीने 
चंद्रे पूर्वौ विचक्षणः । उपावसेदिंति दोषः । तदेवं परवैण्यन्वा- 

धानं प्रतिपदि चेषिरितिं संधिपाण्वैयोः प्रार्भखमाक्षी । यदा 

रानौ पर्वसमासिस्तदा व्यवसिते एव सर्वेषां । दिवा सं्चोतु 

उद्वितानुदितदोमवत्तत्तच्छालोक्तविरोषाडसोधेनेव व्यवस्था वक्त- 

व्या । तच तावद्ध धायनमतादुखारिणां रात्निसंधो तददहरन्वाधा- 

नमुत्तरेदुर्यागः दिवा संधौ पूर्ैयुरुपवासस्तददर्यांगः 1 तद् 
कमतसूञ बौ घायनः-अथेमो दशेपूणमासो पोणभास्युपक्रमा- 

वमावास्यासंस्थानावाचाया बुवते । अन्रोदादरंत्यूष्वेमधेसात्रात्पो- 

णीमास्यां चंद्रमाः पूरयते स एतं चापरं पूर्णो भवति स्वं चा- 

टर्त्तरस्याश्च रात्रेरामध्यरात्रादमावास्याया उपवसथीयेऽदहन्युष्वं 

मध्यंदिनाचचद्रमसमादित्यो खमते स एतं चापराङ्ञे कष्धो भवति 

सवी च रानि उत्तरस्य चाह्न आमध्यंदिनादेतं संधिमसियजेतेति 

राजि पौणमास्यां संपरेया भवस्यदरमावाख्यायां दे पौर्णमास्यौ ढे 
अमावास्ये पूर्वौ पूर्वा पौणमासीमुत्तरासुत्तराममावास्यामिति । 
अ्नोदाहटरंति श्रुतिमिति देषः । पौणेमास्याभिति विषयनिदैशः 

ऊर्घ्वं मध्यरा्रार्च॑द्रमाः पूयैते पौर्णमासी प्रवते द्युत्तं भवति । 
सेतमपर्रा्रमनंतरं च सर्वमहरुत्तरस्यां रात्रेरामध्यरात्रादसु- 

वर्त॑ते ततो विच्छिद्यते सोयं रात्निसंधिरुक्तः । अथामावास्यावि- 
पये ओपवसंथीयेदनि यागदिना्पूरवैधुरूष्व मध्यंदिनाच्चद्रमस- 
मादिदयो भते अमावास्या प्रवतैते सेतमपराह्मनंतयं सवौ 
रा्िभुत्तरस्याह्न आमध्यंदिनादुवर्वैते ततः प्रतिपद्धवति स 
एप दिवासंधिरुक्तः । एतं यच्निसंधिममिटकष्य संधेः पूर्वद्युर- 
स्री नस्वाधायोत्तरेयुयेजेव । तथा पतं दिवासंधिमभिरश््य तद्- 
हर्थजेतेति । प्व श्वुतिुदाहत्य तद्वतो मभ्यसाच्रमध्यंदिनशब्दौ 
राचिसंधिदिवासंध्ययोरुपलक्षको विवक्षिताविति प्रतिपादितं 
मवति 1 अनयोश्च पौ्णैमास्यमावास्याविषयश्चुलयोः प्रददयौनार्थैत्वं 

१ (उषवसनीये, २ (ओपवसनीयेः. 
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घकतमुत्तरसत दवे पौषैमास्यौ दे अमावास्ये पूर्व पूर्वा पोणैमासी- 

सुत्तरासुत्तराममावास्यामिल्यस्यायमथैः । रात्रिसंधिदिवासंधि- 

मलयौ द पौर्णमास्यौ दिवासंधिरात्रिसंधिमल्यौ च दे अमावास्ये । तत 

दिवासंधिः सूर्वौ अमावास्या पौणैमासी वा । रात्रिसंधिस्तू्तरा । 
अन्न पूर्वाभावास्योक्ता न तु पौर्णमासी ताशुपमाव्याजेनाह् पूर्वौ 

पोर्गमासीमिति । अयस्थः-पूर्वाममाचास्यामिव पूर्वा पोणै- 

मासी जानीयादिति । ततश्च दिवासंधिमां पौणमास्यां यागः 

पूर्वेधुरुपवास इति सिद्धं । तथा उत्तस पौणमास्युक्ता न व्वम्रा- 

वास्या । तां पौणैमासीं लिरूपयनादट-उन्तसाखुत्तसममावास्याभिति 

उन्तसं पोणमासीभुक्तामिवोत्तरामसावास्यां जानीयादिति 1 व 

तश्च सानिगतासावास्या परतिपच्छंधिञुपवासयागयोमेध्ये इर्य- 

दिव्यैः । इति दे्ाद्विणेव्थं व्याख्यानात् । नन्वेवं ्रीष्मकडि 

सूर्यास्तासच्संधिमदिने भातःकाटे पर्वद्धितीयांशदतीयांयोयौ- 

गाजुष्ठानं प्राप्नोति । तच्च पर्वणो यश्चतुथौश इ्यादिस्खतिवि- 

रुद्धम् । भवतु तटः प्वचतु्थौखे संधिसमीपेऽ ठानं 1 तस्यापि 

आातर्यजध्वमिति श्रुतिविख्छत्वात् 1 अतण्व पतादशाविपये 

साधवाचार्थः-संधिर्यत्रपसहे स्याचागं प्रातः परेऽहनि । कु्वौ- 

णः प्रतिपद्धगे चतुरथैपि न इष्यति । इत्यनेन उत्तर्ेवत्युक्तम् । 

इदमपि उदाहतवौधायनसूत्र-उव्ादरिष्यमराणानेकवचनविरद- 

मेव । यदपि निर्णयाप्टूलधदमरद्गाभ्या केथिदप्छुनिके्च सं- 

धि्ैत्रापराङ्घे स्यादिति वचनमेव निणौयकव्वेन पुरस्तं तत्छु- 

तरमेव । काङृतत्व विवेचने च उन्तरदिने प्रतिषञ्यतुर्थाशेपि 

पोिमास्यां शातातपवचनाच्याग इति माधवादिवह्नां संमतं । 

देमाद्रस्त्वस्य वचनत्वासंमतेखत्तरच प्रतिपत्तृतीयां सत्वे एव या- 

गोऽन्यथा तु पू्व्रेवेद्ुकतं । इदमपि सरवै तथैव । नच प्रातयज- 

ध्वमिति मंजलिगास्ातःकार एवादतैव्य इति युक्तं । अप्राकरः- 

णिकमच्रङिगात्संधौ यजेतेति श्ुतेवख्वस्वात् । अतणव प्रायथि- 

न्तप्रदीपे-पयैण्यस्तमयासपूवै सप्ताएटनाडिकापरिमितः विष- 

स्तस्सिन्न्नि यागः पूरवैदयरन्वाधानं । यथाह मवसामी- 

इृष््रयोगपयौते भविरे.भरतिपत्तिथौ 1 यष्टव्यमपराह्ञेपि नारं चे- 

इत्तरेदनि । गोपारूकारिकायामपि-अन्यो दिनति श्यां 

बा प्रे संधियागयोः । संनियानमतस्तेन कोठे होमोऽप्यना- 
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हतः । द्युतं । नच तत्तर्स्खल्युक्तं तत्तत्स्खृतिकरैसंवंधिनामेवा- 
वदयकंः नान्येषामिति न तद्धिसेध इति वाच्यम् । अचुमानन्यव- 
स्थानात्तत्संयुक्तं भमाणं स्यादिति सूत्रे थमे स्षल्याचाराणां स~ 

खाध्रारण्यन्यवस्थानात् परछृतिषुसकस्पमिति सृञरे पठे बुष्िक- 
दको हाच मापपाकः स्तूयते । तस्मात्तदधोत्रेव कतैव्य इति पूर्वै- 
यक्चे मापपाकमा्रं विधीयते 1 तच्वविरोपात्स्ैपुंलां ध्म॑दइति 
तंच्रलरे सिद्धातितत्वाच्च । नच वौधायनद्याखोक्तं कम॑ मिन्न- 

मैव 1 तत्न-वहवद्पं वा खग्द्योक्तं यस्य कम भ्रचोदितम् । तस्य 
तावति शाखा कृते सर्वै छतं भवेत् । इति वैञजवा- 
चवचनान्न दोष इति वाच्यम् । पकं वा संयोगरूपचो- 
द्नाख्याविद्येषादिति सूत्रे द्वितीये- सर्वत्र प्रत्यभिक्ञानात्सं्ञा- 
रूपगुणादिभिः ! एककर्मत्वचिज्ञानं न शाखास्वपगच्छति । इति 
वातिकेनैव शाखामेदेन कमैभेदस्य निरस्तत्वात्, वेजवापवच- 
नस्य ठु सर्वशाखोक्तांगोपसंहारेण कतैमसमर्थ॑नापि स्वराखो- 
्तमाच्रमप्यवदयं कर्तव्यमेवेदयत्र तात्पयात् । यदि च रि्रको- 
प्रायिकस्णोक्तसीद्या अप्रकरणाधीतस्सार्तदक्षिणाचारदिरिवाध्रा- 
करणिकवोधितस्यापि भ्रातःकाठस्य न डुवैरत्वमित्युच्यते त- 
थापि श्युतिद्धयस्यापि भ्रश्त्तिस्वीकारे अण्दोचदुएविकद्पापत्तेः 

अप्रतिपत्तिर्योमयोः इति मह! भाष्योक्तरीद्या भृते परस्परवि- 
योधात् श्वुतिद्धयस्याप्रचरत्तौ व्यवस्थापकम्रवृत्ेर्निबीधस्वात् । त- 
स्मात्तच प्रातःकाठे पवैचतुथौद्ादिकाखाभावात् प्रातर्यागाञु- 
छठानं सतिविरदमेवेति चेन्न । श्रौतानां कर्मणां कुति; कल्पं 
तदुच्यते ! तथैव गृद्यकद्पानां सार्तीनां तूपसंग्रहः । शाखानां 
विभरकीणैत्वात्युरपाणां भरमाद्त; । नानाभ्रकरणस्थत्वा्समते- 
मखं न ठश्यते । इति संस्कारपारिजते देमा्रौ पौल- 
स्ल्यवचनेन स्ते: सूत्रस्य वखवस्वप्रतिपादनात् सूषरोक्तेपि प्रातः- 
काले यागायुश्ठाने स्मतिवियेधो न दोपावहः । बौघायनो- 
दाहतश्चुतिविहिते प्रातःकालाञषठाने तु तत्संभावनेवं न । वस्तु- 
तस्त बौधायनसूतरे दिवासंधिः पौर्णमास्यां -यज्ञकालस्तिथि- 
देधे पटूकलो यदि रभ्यते । पव तत्रोत्तरं कार्यं हीने पूवमुप- 
ऋमेत् । इव्यादिदेमाद्रयुदाहतमाग्यदिवाक्यैकवाक्यतया उ~ 
ततरदिने पटूघदटिकान्यूनप्रतिपच्तृतीयांो यागभ्रसंजको . प्राह्य; ॥ 
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अमावास्यायां दिवासंधिस्व॒ उन्तरदिने जिमुदहर्वहितीयायुक्त- 
भरतिपदि यागध्रस्जको वोध्यः । द्वितीयािश्ुहतौ चेत्परतिपद्याप- 
राह्िकी । इव्यादिवाच्यैरेकवाक्यत्वात् । पर्वणो यश्चतुधोश दद् तु 
गार्यदिवाक्याविश्दधेः विषये सावकशमिति = कस्यापि विरोध 
इति वोध्यम्। अतएब-श्रुतिस्खृतिविसेधे वु श्रुतिरेव गरीयसी । 
अविरोधे सदा कार्यं स्मार्तं वैदिकवत्तथा 1 स्यृतेवेंदविरोध्रे तु 
परित्यागो यथा भवेत् । तथैव टौकिकं वाक्यं स्मृतिवाभ्रे परि- 

त्यजेत् । इति चलु्धिरातिमतवैजवापकचनयो्न विरोधः । 
अतणव-विसेधे त्वनपेक्षं स्यादस्ति दवुमानम् शति सूत 
पथमे-स्वातंग्येण पमागत्वं स्पतेस्तावन्न संमतम् । पेददरूखानु- 
मानं च प्रस्यक्चेण विरुध्यते । इति मीमांसक सिद्धां तः संगच्छते । 
नचेतावतापि वौधायनमतालुसारिभिर्दिवा प्वसंधो संधिदिने 
यागः कर्तव्य इव्यव सिद्ध, परंतु प्रातःकाले उतापयाक् 
संधिसलमीपे इत्यत्र विनिगमनाविरहेण धद्टछकदीप्रभातन्याया- 
पात इति वाच्यम् । अपराह्गस्य कथमपि प्रातरिति वक्तमश- 
क्यत्वेन ततावुषठाने हे मदीयाः पुर्याः अश्विना अग्िनौ 
भ्रातः प्रातरेव यजध्वं पूजयध्वं स्तुध्वं हिनोत परदिणुत द्वीपि 
श्षायं सायंकाले दविः देवयाः देवगामि नास्ति देवाः न॑ स्वीङ्क- 
वैतीलय्भैः । अजरं असेन्यं तद्भवति दवयेतदर्थक-पातयेजध्व- 
अभ्विन। हिनोत न सायमस्ति देवया अजं इति श्रुतिविरोधः 
स्पष्ट एव । नज्ु न सायमस्तीलयनेन सायंकाटस्यैव निषिद्धत्वेन 
विदोपनिषेधस्य रोपाभ्यनुज्ञापर्त्वाद्परज्ञोऽपि ना्य॑तं निपिद्ध 
दति चेन्न ! एकस्य वाक्यस्योभयपस्त्वे वाक्यभेदप्रसंगादेकमेव 
विधेयं इतरां निल्याज्वाद् दव्येवं स्वीक्षाथं । तञ निषेधतात्पर्यं 
सायंकाटमिच्राश्चत्वासेपि कालाः पाक्षिकत्येन यागे प्राश्ुवंतीति 
श्रातःकाखस्य नित्यवद्यागसंवंधाचुवादो नोपपद्यते । विधिता- 
त्पयं तु प्रातःकारातिरिक्तानां सवेषां निषेधार्सायकारनिपषरेधो 

नित्याचवाद् इति संगच्छते इति विध्यद एव तात्पयैकर्पनात्। 
श्रातयागाञुषठनि तु संधिशाखस्य सामीप्यपरत्वात् सामीप्यस्य 
चपिक्षिकत्वात् भ्रतःकालोऽप्यन्यापेक्षया समीप इति वक्तु 
शक्यत एवेति । तच्रावुष्ठाने संधिश्चुतिविरोधाभावात् , किचा- 
पर्ने यागायुष्ठाने पृ्वलप्रातःकारतंननोपक्रमकाला अपि धा- 
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ध्येरन् , धातस्डषाने तु न कस्यापि वाघ इति प्रातरेव यागालु- 
छनं कर्तव्यम् । एतेन यशटव्यसपरल्ेपीति भकसासिमतम् । 
अन्योदिनंते राच्या वा प्रेष्ठं तंधियागयोः। इति गोपालछ- 
कार्किक्तसतांतस्मपि भ्रावयैजध्वभिति श्रुतिविश्खमेषेति 
वेित्यम्। अत पव पर्मणो द्वितीयांशेपि रष्टिः कतैव्या । तथाच 
देस अन्वलायनवचनं-पर्वणोरे द्वितीये ठु कतैव्ये- 
षि्िजातिभिः 1 द्वितीयासदित्तं यश्मादूषयल्याश्वलायनः । इति 

प्रयोग पारिजातः; संगच्छते । अतदव यः पूवैः पूर्वो यरा भवति 
स वनीयान् देवानां संमजनीयः संभाष्यो भवतीद्यथकपूर्वः पूर्वो 
यजमानो वनीयानिति श्वुतिरप्यजुकूलिता मवति । अतण्वेतदेव 
व्यैधायनमतसुपोद्रख्यति श्रुतिः । यस्िन्रहनि पुरस्तात्पश्चात्सो- 
मोन इद्यते तदहर्यजेतेति आाधवत्रथः-अवीगतस्तमयादयथ दि 
तीया लु प्रदद्यते । तत्र यागं न र्वी विग्वेदेवाः पराञ्जुखाः 
यद्दःपश्चाचंद्रमा अभ्युदेति तददर्यजन्निर्मोह्धोकानभ्युदेति णाव 
खुभना नामेष्ियमचेजानं इति श्रुतिद्धयं वौधायनमताुसारिव्य- 
तिरिक्तविधयं । एतदेवाभिप्रे प्रतिपच्चतुर्थौश्चे याग उदाहतः 
इति माघकग्रंथश्च संगच्छते । द्वितीयाचिमुहती चेत्परतिपद्या- 
परालिंकी । अन्वाधानं चतुरईश्यां परतः सोमद्दीनात् । चतु- 
दशी चतु्यीमा अमावास्या न ददयते । श्वोभूते प्रतिपचचेतस्या- 
सपूवौ तत्रैव कारयेत् । चतुर्दशी च संपूर्णां द्वितीया क्षयका- 
रिणी । चरुरिष्िरमायां स्यादधूते कव्यादिकी क्रिया । दत्यादिभा- 
धवोदाहतधौ घयनारिवचनानामपि उदाहतश्वुतिमूलकत्वमे- 
बोचितं । निशायां प्रथमे भागे हदयते पूणिमा तथा । त्य 
त्ययो दिवा नास्ति तज यागः परेदनि ! इत्यादिवचनाद्राध्िख॑ध 
परदिने प्वेति हेभाद्विसिद्धांतात् । पतेन-हेमाद्विस्ठ निशा- 
सेधावप्ययतापचये तिथेः । द्वितीयप्ररते्रूते पूणे द यजेः 
कृति । इति काटतत्वविवेचनमयुक्तं देमाद्विसिद्धांताक्ञान- 
मुलकत्वादिति वोध्य । नच चंद्रदर्शनदिने इष्टिनिषेधवियेध इति 
द्राक्यं । गतिविरोषवत्तात्कदाचित्प्रतिपच्छेषेपि चंद्रदर्छनस्य जाय- 
मानत्वेन तादर्यले पूर्वै रातरिसंधिमदिने यागविधायकाभवे- 
न् यागलोपापत्तिभिया संधौ यजञेतेव्यादिश्वुतिबोधिते काठे यगेचु- 
शिते पशचात्कदाचिश्चद्रदरौनेपि क्षतिविरहात् । नच यजनीये 
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सोमेद्यारण्यां दिशि ददयते । तच व्याहतिभिहुत्वा दंडं द- 
चयाद्धिजातये । इति कालयाथनवचनं निर्विषयं स्यादिति 
वाच्यम् । धायथित्तस्य पुरयापयधनिभित्तकत्येन वुर्धापसध- 
भयुक्तचंद्रदसैनदिनयागस्यैव तद्धिययत्वात् । नच तथापिति 
यथप्रविष्टायां यदि चेष्टिः समाप्यते! पुनः प्रणीय सछृत्छे 
कतेव्या यागवित्तमेः। इति गग्येवचनविसेधः। अन्वाधानादि- 
ब्ाह्णमोजनांतव्यापास्समुद्धयरूपयागस्य ब्रद्यणभोजनरूपांति- 
मपदार्थ॑स्य-आघर्तनेथवा वत्प्ाग्यदि पव लपराप्यते 1 तच पूर्व 

धव स्यात्संघेरूष्वं दविजारानम् । इति ् टालीवपशि(शिष्टवचना- 
ल्प्रतिपदेषं कर्तव्यत्वेन तद्धिसेधाभावात्् ! म तथापि संधि- 
गभमैत्वस्षपस्य्थं कस्यचित्पदाथश्योत्कपौयवदयकस्ये प्रयोगकचनवो- 
धितनैरंतयौवाधार्थं अन्वाधानादययतिरिक्तव्यापारस्तोभस्येवोत्कप 
उचित इति वच्यम् । प्रयोगवचनेनाथीद्क्षिप्यमाण्नैररतर्यस्य 
स्पष्रविधिवोधितपूवौह्गप्रातःकारुतचोपश्मकाक्वाधक्षत्वानोचि- 
ल्यात् । तस्माद्वौधायनसूजाचुसारिभिर्दितीयदिने, अुहरवत्रयपरि- 
मितघ्रतिपत्ततीयांराखामे पौणमास्यां अमावास्यायां तु प्रतिपदि 
सायंकाङे मुहतेजयान्यूनद्धितीयाप्रवेद्ये एव द्वितीयदिने अन्य- 
था दिवासंधो पर्वद्येपि पूर्वुरन्वाधानं छरत्वा संधिदिने यागः 
कर्तव्य इति सिद्धम् । अभ्युदयेषिद्ैनादकाखोपक्रमे दोपः। उप- 
सलत्समासदरखनाद्कालापवर्भे दोपः । तस्मात्तथा यतितव्यं 
यथोपक्रमापवर्मौ न नयतः । अन्यथा-दुरिषे्कसधीतेश्च इस 

चरदुरागमैः । विप्राणां कर्मदोषैस्तैः परजानां जायते मयं ! इति 
स्मरव्युक्तो दोष इति ज्योतिष भाष संगच्छते । आश्वलाय- 
नानामपि तच्छाखायाम्राध्वर्यवादेरुक्तत्वेन शाखांतसेक्तस्यैव 
म्राह्यस्वे- तत्र बोधायनं ब्राह्यं बह्चादिभिराद रात् । इति वचना- 

द्रौधायनोक्तस्येव कतैव्यत्वेन तेषामपि वोधायनमतालसारेत्वाद्- 
यमेवं निर्णयः । येस्पि तञ्च बोधायनं आद्यमिति वचनमना- 

दस्य आपस्तबोक्तमाध्व्यवादिकं स्वीकृतं तेषामपि-यः स्वराखां . 
परिखिज्य परशाखां समाचरेत् । अप्रमाणम्धषि कत्वा सोधे 
तमति मज्ञति । इति हेमाद्रधदग्डतखोगाक्षिवचनात्स्व-, 



काखा्रवतैकच्छष्युक्ताविरुद्धस्यैव परकीयस्य प्राहयत्वेन प्रकृते 
पर्वेणोँशे द्वितीये तु कतैव्येषि्धिजातिसिः । द्वितीयासदितं यस्सा- 
दूषयत्याभ्वकायनः } इति हेकाद्धिपरयोगपारिजातीदाहताश्व- 
खायनाचार्यवचनवोधितस्यैव कारस्य व्रहणौचिखात् । नच तथा 
पि। अध्व्यप्रलययं तु व्याख्यानं कामकाद्देदादश्चिणानामिवयाशटमि 
काश्वखछायनसूत्रेणापस्तंवालयायिनामापस्तंवोक्तकाटष्यैव वोधना- 
त्तद्धियोघ इति वाच्यं । अध्वशध्रययानामसिन्शाखे यदभिधानं त- 
स्येदं प्रयोजनं । यद्यस्मिन् शाखे विदोषविधिस्तेषां सामान्यविधि- 
स्तदासदीय पव विधिर््राह्य इत्येवमथमिति चृत्तिकता तदाश- 
यस्य वणेनात्पकृते आन्वलायनाचायैवचनानां निस्वकादा- 
त्वात्तदुक्तकाट्रहणस्यैवोचितत्वात् । तस्माद्रहुचेरपि पूवेदिने- 
न्वाधानं कृत्वा वौधायनवत्संधिमदिने एव यागः कव्य इति 
सिद्धम् । अन्यथा-उदितो यदि वा हीनो ददयते यदि चंद्रमाः । 
अतिपत्सु न कायः स्याद्धिश्वेदेवाः पराद्युखाः । इत्यादि टेमा- 
द्रथदाहतवचनेस्तन्परलभूतोदाहतशरुल्या-यस्तु न प्रारमेतेष्टिम- 
त्यांचे पर्वणो दविजः । प्रतिप्ा चतुर्थोश्यात्पराग्यश्च न समापयेत् । 
छता वाप्यच्तेबेषिस्तयोः स्याश्ना्न संशायः । पुनरेवाचरेदिधि 
छयुभेऽटनि यथाविधि । इति प्रयोगपाश्जितोदाहताश्वखायन- 

वचनैश्च सह विरोधः स्पष्ट ष्वेति दिक् । 
आपस्तंवानां तु यदहः पुरस्ताचंद्रमाः पूर्णं उत्सपैत्तां पौर्ण- 

मासीमुपवसेत् श्वः पूरितेति वा खर्विकां तृतीयां वाजसनेयिनः 
समामनंति यद्हने दश्यते तददरमावास्यायां श्वो न द्र्ठार इति 
वेति। खर्विक्रामद्पिकाभिति यायत् । अट्पत्वं चं दिनार्भव्यापि- 
त्वाभावात् यददः पुरस्ताचद्रमाः पूणे उत्सर्पेत् यददन दश्ये- 
तेति सूचरद्यस्यायम्थैः । सर्वदा ताद्राकाङ्ुह्ोरेव चंद्रमसः 
भूणेत्वमव्दनं चेति ज्योतिःाखग्रसिद्धम् । यत्र यस्िन्पुरस्ता- 
चंद्रमाः पूणं उत्स्पैत् उदियात् न दयेत चा यक्रापराह्े नौ 
चा पवंसंधिस्तदा तां पौर्णमासीममावास्यां चोपवसेदिति श्व 
पूरिताश्वो न द्रष्टार इति वेति सूतरद्यस्यायमर्थः। यदा तु षू- 
वीह मध्यंदिने वा पर्वसंधिस्तदा तस्िन्नहनि चंद्रमाः पूरिता 
पणा भवति यश्य वा न द्रष्टासे नेक्षिताये भवेयुः तामनुमर्तिं 
सिनीवालीं चोपवकषेदिति ! लौगाक्षिरपि-पू्वाहे वाथ म. 
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भ्याह्ने यदि पव समाप्यते ! उपोष्य त्र पूर्वेध्ुस्तददर्याग इष्यते । 
अपराह्ञेथवा रान्न यदि पर्वं समाप्यते । उपोप्य तसिन्नटनि श्वो- 
भूते याग इष्यते । इति । संधि निणयस्तु -परेहि घटिकान्यू- 
नास्तथेवाभ्यधिकाश्च याः । तदधैकल्या पू्वैखिन्. हासवृदधी 
प्रकद्पयेत् । तिथेः परस्या घरिकाश्च याः स्युन्यूनास्तथेवास्यधि- 
काश्च तासां । अधं चियोञ्यं च तथा प्रथोज्यं हासे च च्रद्धो घथमे 

दिने तत् । इति काल्यायनलैौगाक््यादिवचनादुत्तरदिने धति- 
पदो यवल्यो घटिकाः पूवैदिने पर्वघटिकःपेक्षयाधिकाः न्यूना 
वा भवंति वद्धं चृद्धो पूधैदिने पवेणि संयोज्य-हासे च वियोज्य 
देयः । दतेन वंचदश्ीभोगापेश्चया व्रतिपदो-हासचुद्धिकद्पनेति 
स्शतिकौस्तु भो सयुस््चोवेश्ष्यः । पू्ैतिथिमोगावेश्चयोत्तर- 
तिथिमोगस सपाद्धटिक पेक्षया. न्यूनाधिकभावस्य भ्रसिद्धत्वैन 
परेहि धटिका द्द्यादिबहुवचनासंगतेः । घवसुक्तसैल्या पूवा 
मध्याह्ने वा यद् पवैसंधिभैवति तद् पर्वदयेपि संधिदिने प्व 
यागः । काठशाख्पूवौह्वदिशाख्रोभयाच्रहात् अपसाह्संधा- 
वपि यदोत्तरदिने प्रतिप्तृतीयांशस्तद्ा पोणमास्यां तनैव यागः 
यदा तु हासवशदुत्तरदिने प्रतिपद्चतुथाशस्तदापराहसंधि- 
राखे परदिने यागः भापरोति काटसाखाच पूवेधु- 
स्तत्र पर्वणो यश्चतुर्धा दत्यादिवोधितकाछस्य यागान्वयावग- 
तेस्तद्नाद्रेण कारांतरे यागालु्टाने-अकाङे यत्छृतं कम विधि- 
सौचविषनलितं । अङृतं तद्धिजानीयात्पुनरिज्याश्रुतेवंखात् । इति 
देमाद्यदाहतवचनात््-प्रतिपयाचवु्धौशास्प्राग्यश्च न समापयेत् । 
छता वाप्यकृतेवेषटिस्तयोः स्यान्नाज संशयः । इति प्रयोगषा- 
रिजाते अआ्वलायनवचनाचचच संधिदिने एव यागो युक्तः 
नन्वेवं तर्हिं अपराहस्तधादुत्तेर्ुयौगव्यवस्यापकटौगाक्षिव- 
चनविरोध इति चेतत् अचर हैखाद्भि;ः-यचापयाल्ञे पवेसधो उत्त- 
रेदयुः प्रतिपच्चतुथोद्चे यागो न भवति तथाभूतस्यैवापयहस्यान्न 
ग्रहणमिल्यविसेधः । युक्तं चेत्तत ! अन्यथा हेमतकारे अतिखव् 
तददस्तत्र किचिदूने चतुरदृशघटिकामातरे आवर्तनं मवति तदा 
तत्रेव. तिथिच्रद्धौ पोडशधरिकोपि परैचतुथोदयस्तजावतेनादु- 
-परिघरिकामाचे संघाबुत्तरेदुयागः प्रसज्येत । नच. तयुक्तं 1 तच 
 विहितकालाभावात् न यष्व्यमिति निपेधाच्ाच्ापस्घरब्दसं- 



क्रोचं एव ज्यायानिति स्वीकृत दवायमथोऽपयहसतधो चतुर्भ- 
स्ेषटावघास्त्वादिति सिद्धांतयद्धिलौ धवा चार्थैरपि 1 यत्त॒ जप- 
सहस्तंधौ प्रतिपच्चतुथीश्ेपि याग इत्युक्तं तत् सदईवचनानां 
हेमाद्िखिद्धतस्य च सवाध तद्रंथविसोधात् भ्रौडिवाद इति 
वोध्यं । नचैवं -संधिर्यत्रापराहे स्याद्यागं प्रातः परेहनि । कुर्वाणः 
प्रतिपद्धने चवुर्थेपि न दुष्यति । इति आधवोदादतशाता- 
तपवचनविरोध इति वाच्यं । चतु्थैपि कुर्वाणो न दुष्यति कि- 
सुत दृतीये इति कैमुतिकन्यायेन वृतीयभागस्येव धाश्यस्त्यवोध- 
कृत्येन विरोधाभावात् अन्यथा विधिविभक्तिश्युन्यवतैमानापदे- 

शरूपवचनस्य विधिराब्दघरित-न यष्टव्यमिति शुतिषाधक्षत्वा- 
-पत्तेः । द्ठापत्तिस्तु सर्वशाख्रविर्दधैव । अतएवास्य वचनस्य 
श्रतिपचतुथीराचिधायकत्वस्तमर्थनार्थप्रर्तचिकांडमंडनेन पवणो 
यश्चतुथीरा इदप पकिद्धशातातपवचनस्य हातातपीयत्वाप्रति- 
-संधानात् याक्िककारिकैवेयमित्युक्तं । पूवौह्वापयहादिपर्वसंधि- 
साधारणस्य न. यण्व्यमिति पयुदास्रस्यापराहसंधिरासखं प्रति 
,चित्तेषश्चाखता न संभवतीच्युक्त्वा प्युदासद्षाखस्य श्वुतिर्वेन 
प्रावद्यमादांक्य भाष्यकारेण. चतुर्धारनिपेधः काल्यायनवचना- 
दित्युक्त्वा न यम्यं चतुर्थे इति श्छोकः पठितः । तस्राच्ु- 
तिमूखस्वाच्ुतिरित्यु क्तमिति तद्रंथः संगच्छते 1 स्म्रलया श्वुति- 
चाधने त्वयं श्रंयोऽखंगत एव स्यात् । भवतु तर्द चिकांडम- 
ॐदन्रतसेवेति चेन्न । परंतु तदेतच्चिकांडमडनमतभन्ये नाञ्चमर्न्यते। 
कस्मात्पूर्वाहपराहसध्योखुमयोरप्युपवासे द्वितीयेहदनि च यगि 
अनुष्ठीयमाने पश्चदः प्रतिपचचतुर्थाशस्य च संभवात् पक्चादयोभि- 
यष्टव्याः, न यष्टव्यं चदुर्थेे इति शाखद्वयस्याप्यलुम्राह्यत्वान्म- 
ध्याहससंधावेकमपराहुसंधावपरमिति व्यवस्थायां प्रमाणाभावात् । 
नच दलौगाक्षिवचनद्वयं प्रमाणं । तस्य पूर्वोत्तरदिनयागव्यवस्या- 
परत्वेन . विधिनिपेधव्यवस्थायां तात्पर्याभावात्, । यत्तु परति- 
पच्तुर्थारानिषेधस्य श्ुतित्वमकिद्धमित्युक्तं तन्न । कात्यायनेन 
श्ुतिरेषा सनातनीलयमिधानात् । यत्त॒ भाष्यकारेण कालया- 
यनवचनादित्युक्तं तच्छृतित्वेष्यविरद्धम् । श्रुतिरेषा सनातनी- 
व्यस्य काल्यायनवचनत्वादिव्यादिना देमाद्विणैव दूषितत्वात् । 
-किच मत्पक्षे स्ंधिलाभमीप्यं भवत्पक्षे तन्नास्तीयपरो विरोषः 1 
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तस्मान्न प्रतिपश्चतुर्थरो यागो युक्तः 1 नज पूर्ैदिने धातः पर्वच- 
वुर्थौशसत्वे भवतु तददिने यागः! यदा तु भ्रातः पर्वतृतीयांश- 
स्तदा वश्य विधायकामावात् प्रतिप्चतुथौरे एव याग इति चेन्न । 
न यण्रव्यभिति श्ुलया तस्य निषिद्धत्वात् । पर्वणो द्धितीये वु 
कर्तष्येषिर्दिजातिभिः ! दितीयासषितं यस्माहवयव्याश्वखायनः । 
इत्यादिहैमाद्युदाहतानेकवचनानां विधायकानां सत्वापूर्व- 
दिने एव यागः । एवं सति विधित्वकदपनाविसेधिकैञ्ुति्न्याय- 
म्रघुत्तत्वद्योतकापिशब्दधरितद्य विधिविभक्तिश्षूल्यस्य चकषमाना- 
पदेशरूपस्य-संधि्ैत्रापररह्े स्याद्यागं श्रातः वरेटनि । दुर्वाणः भ्र- 
विपद्धावे चतुरथपि न दुष्यति । इति शृदूदतताक्षयनाख्वा सा 
धवोदादतस्य केवरं अणिर्मलादिन्यायेन संधो यजेत संधिमभित्तो 
यज्ञेत पौणमास्यां पौणैमास्या जेव अमावास्यायासमावास्यया य- 
जेत यस्िन्नटनि पुरस्तात् परतः सोमो न हदयते तदहय॑जेत तत्र 
यज्ञेत तैन पश्चादस्तम्नितं पुरस्तादादिव्योभ्युदेति-यददश्च म 
दद्येत खपूणैश्च यद् सेत् । ख एव कारो यागस्य दतेन द- 
विषा यज्ञेत् । यावत्पूर्वश्य दीनत्वं यावन्नास्तमितोदयः; । ओप- 
वस्तं च याग च तावद्धिड्रिति श्रुतेः । विश्रकप॑ परे यागः सनि- 
कर्वे परे तथा । शोषक्ेन््ोः क्षप्नाख्यातो अुनिभिष्तखवद धिभिः । 
आदिदेऽस्तमिते चद्र; पक्षण उदियाद् । प्रतिपद्यतिपत्तिः 
स्याप्पंचददयां यजेत्तदा । न श्वय वदु -उदितो यदि वा 
हीनो दश्यते यदि चंद्रमा; । प्रतिपत्सु न कार्यः; स्याद्धिश्वेदेवाः; 
परा खाः। अर्वागस्तमयाचयत्र द्वितीया तु परदयते। तच यार्ग न क्ु- 
यति विश्वेदेवाः पयाञ्छखा;  प॑चदृश्याः परः पादः पक्षादेः प्रथमा- 

खयः । काटः पार्वणयागः स्यादन्यथा तु न विद्यते । द्वा्ंशावु- 
स्सजेदंत्यौ याने च बतकर्मणि 1 यजनीये सोमश्चेद्धारण्यां दिधि 
हृद्यते। तत्र व्याहृतिभिडत्वा दंडं दयाद्िजातये । प्रतिषदया चतुधौ 
दरास्प्रग्यश्च न समापयेत् 1 छता वाप्यकृतैवेशिस्तयोः स्यान्नात्र क 

शयः पुनरेवाचरेदिधि श्युमेहनि यथाविधि । इत्फादिपूर्वोदाहतवि- 

यिनिवेधरूपानेकश्वुतिश्खृतिवचनानां वाधकत्यकद्पनालयतानुचि- 

तैव! नच पवा वै सुमना नामेधियमयेजानं पञ्चाचद्रमा अभ्युदेय- 

9 ध्दि टञ्यतेः. 



३२३० पुरूषा्थेचितामणौ 

स्मिभ्नैवास्से लोकेशैकं भवतीत्यादिश्वुतिसत्वाचचद्रदशनदिने यागेपि 
न दोष इति वाच्यम् । दे पोणैमास्यो दवे अमावास्ये यजेत यः 
कामयेतश्चैधामिति सूतरेणोक्तो दरोपूणेमासयोगैणविकृतिरूपः 
कास्य्रयोगः स पएवानादव्य तत् ढै एव यजेतेव्यादिना सि~ 
दतयित्वा द्वितीयायां क्रियमाणद्धितीयत्योगश्येव एषा वे खम- 
सए नामेल्यादिना स्त॒तिः कृतेति भ्रकृेते दशपूणैमासचिपयतेवास्य 
नास्तीदयवधेयम् । अतष्टव द्वितीयायां इ्वंतं यजमानममिर्ष्य 
पञ्चा्चद्रमा अभ्युदेति तस्येयमिषठिः नान्चा खुमना इत्युच्यते 1 व~ 
धिष्णुर्चदयोदयस्य सोमनस्यहेतत्वादिति वेदभाष्यं याधवीय 
संगच्छते । नच तथापि तस्माद्यदेवेनं न पुरस्तान्न पथ्यात्पदये- 
तदछीयोपवसेदिति श्रुतिश्चद्रादशनदिनेन्वाधानं विदधती अथौ- 
ध द्रदरखीनदिने यागविधानमाक्षिपतीति वाच्यम् । यस्मिन्ननि 
पुरस्तात्परतः सोमो न दद्यते तदहयैजेतेल्यनया श्रुल्या यागं 
स्यापि चंद्वादशनदिन पव विधानात् 1 त्र संपूणोमावास्या- 
ग्रतिपत्स्यरे दिनदयेपि चद्वदीनाभावादुभयालरुघ्रह एव । यदा 
त््ेकस्िन्नेव दिने चद्धाद्यनं तदा एकचावद्यभाविनि चंद्रदरौने 
अंगगुणविसेधे च तादथ्यादिति न्यायेन चंद्रादश्श॑नदिनस्य यागे 
एवान्वयात् । अयौत्पू्वैस्िन् चद्रदेशैनदिनेप्यन्वाधानस्य युक्त- 
त्वादनेकश्चतिविरोधाच चंद्रदरनदिने विध्याक्षेपकत्वासंभमवात् | 
अतण्व तद्धैक दष्रोपवसतीति श्रुत्यतरं न नि्विंषयभिव्य्ट 
बहुना । 

अभावास्यायामपि यदा परदिने तरिमुहतंद्ितीयाप्रवेशाभावः 
तद यदहमे दश्येतेति सुवात्संधिदिनेन्वाधानं उन्तरदिने यागः । 
यदा तु परदिने दवितीयाप्रवेरोन चंद्दशयैनं तदा तत्र यागस्य 
ददौ निस्ते हविपि पुरस्तादुदिते विधौ । यद्ैशुण्यं हुते तस्सि- 
न्पश्चादपि हि तद्धवेत् । इव्यादिक्सिघछादििवचनैर्निषिद्धत्वात् 
श्चो न द्रएटार इति सूत्रात्पूवैदिनेऽन्वाधानं संधिदिने णव याग 
दत्येच युक्तमिति विपित प्व विदांङव॑तु । यत्त॒ अदनरल्ल- 
निणयाम्रल्दषु स्श्लातिक्रेस्तुभादिनवीनस्रथेषु च अपरा- 
दसध चातात्ररवचनात्परदिने वतिप्यतुथौरे याग इ- 
व 



वाद्यं भरकपयीवर्वैनाद्रवेः । सा पोणैमासी विक्ेया सद्स्काक- 
विधो तिथिः । इति वेकसिपकीयं सद्यस्काटता । सद्यो वा स. 
द्यस्काखायां खयं करियते दला पस्तवसू्ात् बाजसनेयिनां य~ 
द्यपि सर्विकां तेतीयां वाजसनेयिनः समामनति द्त्या- 
वस्तवे नोक्त-मधभ्यदिने स्यादद नीह यस्िन्धाक्पर्वेणः संधिसियिं 
तृतीया । सा खर्विका वाजसनेयिमलया तस्याभुपोष्याथ परेधु- 
रिटिः । इति माष्याथसखग्रहक्षारेणोक्त तदजुसारेण-आवर्तं- 
नादधः संधिर्यघयन्वाधाय तदिने ! परेदुरिष्िरिव्यादुविभ्रा वाज- 
सनेयिनः । इति कालादर्दो-यक्ल वाजसनेयी स्यात्तस्य 
सधिदिनात्वुस । व क्ाप्यन्वाहितिः किलु सद्ा संधिदिने म- 
वेत् ¦ इति ाधयेनाप्युकत तथापि-आवतेनेथ वा तस््ाग्यदिं 
य्व समाप्यते । तं पूर्वाह् एव स्यात्संघेरूष्वं द्विजाश्चनम् 1 इति 
कातीयगृ्यपरिचिषएटवचनात्-यजनीयेह्ि सोमश्चद्धारुण्यां दिशिं 
ह्ृदयते । तच ध्यादतिभिहैत्वा दंड दद्यादिजातये । इति कालया- 
चनेन चंद्रदरोनदिने यागे प्रायधित्तविधानात् अपस पिंड 
पिवृयक्ञश्च दादशनेमावास्यायामिति सूत्रे ककं भाष्ये च॑द्रादरनेन 
परमः श्चयो रक्ष्यते । तस्िनक्षीणे ददातीति श्रुते; । एवंच खल- 
विंकामाबास्यायां द्षेपि चंद्रमसि अपराह्ने परमक्षय इति कियत 
छव कारे पिंडपिदयन्न एत्युक्तत्वात् । समिधा या चतुरद्या 
अमवास्या भवेत्कचित् । खर्विकां तां विदुः केचिद्भताध्वाभिति 

चापरे । इति कछंदोगपरिशिष्ोका दिवाचतदशीयुक्तेव ख 
विंकाभिप्रेता नतु आव्तेनात्पूै प्रतिपदयुक्ता । च॑द्रक्षयः कस्मि- 
न्काले द्त्याकां्षायासुक परिरिटे-अष्टमेरो चतुर्दश्याः क्षीणो 
मवति चद्रमाः । अमावास्यए्मेरो तु पुनः किर भवेदणुः । 
इति । तस्मात्-यक्ञकाटस्तिथिद्धेधे षटुकलो यदिः भ्यते । पर्वं 
तथोत्तरं काय हीने पूवैमुपक्रमेत् । इति वचनाद्वाजसनेयिभिरपि 
परौ्णमास्यां द्वितीयदिने षद्घटिकादिप्रतिपत्ततीयांशखाभै पवो- 
-श्तरदिने यागः । अन्यथा पृवेदिने एव । अमायां तु दितीया चि- 
सुष््ती चेदिव्यादिवचनाजुसाराद्ितीयदिने अस्तात्पूवं॑अिमुद्दती- 
न्यूनदितीयासंत्वे दिवासंधो संधिदिने एव, रातरिसंधो विुद- 
तैन्यूमद्धितीयासत्वे च उत्तरदिने वेष्टिः करतैव्येति बोध्यं । साम- 

१ यदि श्रयते. २ शिसुहतीदि. 
द° पुण (१, 



गालामपि शदयमातेप्येकद्ा गताध्वा भवतीति गो{यस्ात् 
संमिश्रा या चटुरदैश्येति ततपरिशि्ठात् उत्तरस्यां चोपवासे यज्ञ- 
नीयतिथो पञ्ा्द्रद यनेन भवितव्यं तश्चानिषएटमिति तद्धाष्याच 
यज्ञकाठस्तिथिदवैधे इति वचनवोधितव्यवस्थेव युक्ता । तेन पौ- 
णीमास्यां द्वितीयदिने षरघरिकापरतिपचतीयांशसत्वे पवोत्तरदिने 

यागोन्यथा पूर्वदिने एव । अमायां रा्िसंधो चंद्रदशैने द्वितीय 
छव । दिवासंधो सु द्वितीयदिने सायाहे त्रिसुह तन्यूनदितीया- 
सत्वे पव । दितीयदिने चिमुहूतोदिद्धितीयायां पुवेदिने एव ।. 
यत्त तद्धाष्यशृतामरे उक्त-वर्धमानाममावास्यां कभेचेदपरेहनि । 
यामांसख्ीनधिकां वापि पिदयक्षस्तदा भवेत् । इति तदहितीयदिने 
भ्रतिपदोपि चृच्या तरिमुह्रतन्यूनद्धितीयासत्वे एव योध्यं । अन्य- 
थोद्ाहतवचनविरोधापत्तेरिति । 

त्थं च सवैवाक्यविरोधेन हेनलाद्रिमाधवंयोरेकाथत्वध- 
दसनेन च कृतय्येषटिकालनिणैयस्यायं संक्षेपः । आच्चेयो- 
छाकपारोऽमावास्यायां च पौणमास्यां चाच्युतो भवति अमा- 
वास्यायाममावस्यया यजेत॒ पौणमास्यां पौर्णमास्या यजेत 
संधौ यजेत संधिममितो यजेतेत्यादयः श्रुतयः पर्वप्रतिप- 
दोयगं विदधते । तच्नान्वाधानादिब्राह्मणभोजनांतपदा्थसमुदा- 
यरूपयागस्य कः पदाथः क्रायुष्ठेय दत्याकांश्चायां पृरवेद्यरच्चि शृद्दा- 
त्युत्तरमदहर्यजति, पक्षां ता उपवस्तव्या; पक्षादयोऽभियष्टव्याः इति 
श्ुतिकद्पाभ्यां व्यवस्थापितं ! तचापि सतपूर्णपर्वणोन्वाधाने सं- 
पू्णप्रतिपदो यागेभरे-जीनंश्ानौपवस्तस्य यागस्य चतुरो विदुः । 
हावंरादुत्खजेदंद्यौ यागे च बतकमैणि । इति वचनेन पर्वचतुर्था- 
शस्य ते भरतिपच्तुथौशस्य यागे निपेधात्-न यव्यं चतुर्थे 
इति श्त्या च भ्रतिपच्चतुथाशचस्य यागे निषेधात्-पंसदश्याः परः 
पादः पक्षादेः प्रथमाख्यः । काठः पार्चणयगे स्यादन्यथा तु न 
विद्यते । पर्वणो यश्चतुर्थोरा आयाः प्रतिषदसख्रयः । यागकालः 

सख विज्ञेयः पातस्क्तो मनीषिभिः । इृ्यादिवचनानि खंधिश्चुलया- 
कांक्ितकाट परिच्छेद कानीति चतुरंश्चातर्मते पातःकारावच्छिभे 
कारे याग इति सिद्धम् । त्न राच्चिसंधौ परदिमे एव यागः। 
मध्याहि तत्पृयकाठे वा संधौ संधिते एव यागः । इति पर्घ- 
इयसाधारणमेव । अपराहसंधो पोणमस्यां यदौोत्तरदिने पयो- 



शस्य प्रदृत््या पूचष्दुग पव तङ्क भल्तद्ा तेनव चाग | ईव 
विषये सावकारश्य व्यवस्यापकापराङ्दादरश्य श्रुतिविहितका- 
खातिरि्किकार्विधायकत्वासंभवात् , पवचतुथोशे ऽन्वाधाननि- 
वेधात्पवेदयुरभि गृ्ातीति श्वुतिवाधपरसंगाच्च । अननै यदा पूर्व 
दिने घोडदाघटिक्रा पूर्णिमा द्वितीयदिने विशतिधटिकापरिमिता 
प्रतिपत्तद्ापि पूवैदिने प्व यागः । यक्ञकारस्तिथिदरेषे पय्कटो 
यदि छभ्यते । पव॑ तथोत्तरं कायं दीने पूवेसुपक्रमेत् । इति 
शार्येवचनात् । वस्मात्पौभमास्या उ्वरदिने पटर्धरिकापरिमि- 

तप्रतिपत्तृतीयांशस्वे एव परदिने यागोऽन्यथा तु सधिदिने ण्व! 

अमावाश्यायामपराङ्गसंधो वु उत्तरद्विने पण्मुह तैपरिमितप्रतिप- 

श्ततीयांशसत्वे प्योत्तरदिने यागोऽन्यथा तु पूवेदिने एव । यज्ञ- 
कतरस्तिथिदधधे पण्युहूर॑स्त विद्यते । पयै तत्रोत्तरं ब्राह्यं हीने 
पूवैमुपकमेत् । इति देमाद्यदाहतपरादारवचनात्-तरिघु- 
हूत द्वितीया चेत्पतिपद्ापसद्लिकी । अन्वाधानं चतुदैश्यां पर्वः 
सोमद्दीनात् । हत्यादिवचनान्यपि परा्षरवचनसमानविपया- 
ण्येव । चंद्रद्ै नशब्देन प्रतिपदि चिमुह्तादिपरिच्छिन्नापरादिक- 
द्वितीयोपलक्षणमेव । अन्यथा चंद्रद्दयैनस्य कद्ाचित्मतिपच्खेेपि 
जायमानत्वात् कदाचिच्चिसुद्धवैद्धितीयायामप्यजायमानत्वादव्यव- 
स्थापत्तेः । पवं सति-प्रतिपदा चतुर्थश्चालाग्यञ्च न समापयेत् । 
छता वाप्यङृतैवेषटिस्तयोः स्याघ्ना्च संरायः ! पुनरेवाचरेदिष्टि 
श्ुभेहनि यथाविधि त्यादिसवैवचनान्यलुकूानि भवंति । सवै- 
कवाक्यता यश्च तञ्च तच्वविनिर्णयः । नान्यथा हि कचिद्भह्य" 
श्नं तच्वविनिश्चयः । इव्यादि वचनात्सर्वेकवाक्यतया ङभ्य- 
भान एवार्थोऽनुेयः । तस्मादमावास्यायामपसाहसंधो पर- 
दिने षण्मुहर्ततृतीयांशसत्वे एव परदिने यागोऽन्यथा तु पूर 
वेति सिद्धमिति बोध्यं । पावैणस्थारीपाककारस्यापीलत्थमेव नि- 
णीयः । अथ पार्वणः साटीपाकस्तस्य दश्चपूणमासाभ्यामुपवास् 

इृलयाभ्वलायनगुद्यात् । 
अथ विकूतिकालः । विूतयखिविधाः नित्या नैमि- 
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न्तिकाः काभ्याश्च 1 तत्र नित्या आश्रयणचातुर्मास्यपश्वायाः । 

तैमित्तिकाः जतिष्टिगददादेष्यादयः । काम्याः सौर्या्याः । तज 
व्रथपि दर्शपूर्णमासौ दनां वरछृतिरित्यनेन ददल॑पोणैमासिकवि~ 
भ्यतिदैशात्तत्रापि पर्बचुर्थारादिलक्षण पव काठ इति प्रती- 
यते तथापि य शषा पश्युना सोमेन यजेत सोऽमावास्यां 
पौणमास्यां वा यजेतेदयापस्तवेन पुनः कारविधानात् पंचदद्या- 
मेवालुष्ठानम् । तत्र यदा पंचदरी प्रतिपच्च संपूणां तद्! पंच 
द्यां विषति समाप्य प्रकृतेरद्यन्वाघानादि कार्यम् । खंडतिथौ 
तु यद् पादे पर्वसंधिस्तद्ा पूतर॑युर्विदितकालासंभवादेकदेशे 

संमवेपि उपक्रमकाङे संभवेन सांगप्रधानव्यापित्वासेभवाद्ध 

सष्टागैः प्रधानं देशने काले कतैरि च निर्दिद्यत इद्यापस्तंवेनं 
खांगस्येव विदहितकालसंवंधविधानात् उत्तरेदुरपि अगपूर्वमते 
स्याद्वि्यापस्तवेन प्रकृतेरनं तरमेव विरूतिविधानात् । प्रकृतेख- 
त्तरकाखे पवातिदेरिकय्रतिपद्ादयमागव्रयसूपे के विरलयदु- 
छठानं । यदात्वपरहे रात्रौ वा पर्वसंधिः तदा य इष्टा प्चुनेव्यनेन 
पंचदशीरूपकालविधानात् पूर्वैव विरव्यजुष्ठानं । भआवतैना- 
त्प्राग्यदि परवैसधिः कत्वा तु तस्िन्प्रक़ृति विकृत्याः । तदेव 
यागः परतो यदि स्यात्तसिन्विङृव्याः प्रतेः परुः । इति दे- 
साद्ुदातवचनमेतदभिभ्रायकम् । अधीदह्गो भवति नियदः 
पर्वसंधिः परस्तात्छृत्वा तस्मिन्नहनि च पद्यु सद्य पव व्छष्े 
वा । आरभ्याथ प्रकृतिरथ चेत्प्वैसधिः पुरस्तात्छृत्वा तस्मिन्प्र- 
छृतिमथ तु स्यात्पद्युः सद्य ध्व । इति हेमाद्रौ वचनात्पशाव- 
प्ययमेव काठनिर्णयः । अयं च काठनिर्णयः अचिष्टितविशेष- 

, काराद्ु विकृतिषु पञ्युणु च । यच तु कालविशेषो व्वदकाल~ 
`` तावा ध्यते तवर तथेवालुष्टानमिति हेमाद्विः । पाथसारथिनष 

ठैः तंजरल्ने य इष्टेति सांगाया विङ्वेः पवैकाङत्वाद्वतेनत्पराकू 
पध्चैसधो संधिममितो यजेतेति भृते प्रतिपदि समाधिनियमा- 
त्म॑छृत्यनंतरं प्रतिपदि विकल्ययोगाप्पूरवेदुर्विंकृतिरिव्युक्तं ! तत्- . 
पर्वणो यश्चतु्थाश आदः प्रतिपदख्रयः । इत्यादिवचनैः पति- 
पंदादययमागत्रयसश्य यागे विधानात् तत्यगेनाविदहितचतुरदूयां 

यागस्यानोचिल्याचिल्यम् । । 
- ५. .ैधिकाटः> ` 
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आग्रयणेष्टौ ,काडविशेषमाह् हेमाद्रौ श्ुतिः-यसि- 

ग्कारऽमावस्या, सपद्यत  तवेष्राधतया यजेत यदि पौणेमासी 
स्यात्तयेष्राथं पोणमासरेन यजेतेति । यस्िन्काटे इत्यावततनात्पू 

तचेलयनावास्यया पएतयेव्याच्रयणेघ्या यदि पौ्णमास्यावर्तैनात्पूरव 

-खूयस्काखा स्यात्तदा तयाग्रयणेष्याथ पोणैमासेन यजतेः | 
तदुक्तं वार्तिककरता-पोणमास्यां त॒ पूरैः स्याद्वितीयेहि रशि- 

क्षये । यज्ञत्पू्वै पूणेमासादुरध्व दुरचेन चे्यजत् 1 इति । अत्रेव्या- 

शब्देना्रयणेष्िरिति देमाद्धिः } उपवस्त्ताह्धि वजञ्यौनि ष्रि 

शिे-साक्ग मांसं मसूराश्च चणकान्कोरदूपकान् । मापान्पध्रु 

शपर॑च्चानि वजथदौपवस्तक्ते । इति । प्बज्लानोपायताद हेला 

मोमिदः-जधीयीत तद्धिद्यो वा पवौवगमयेदिति 1 इश्या- 
दिविशृतिः सर्व पर्वण्येवेति निर्णयः । इति माधवेनोक्तं तत्पूचौ- 
हसंधिमत्पवैभिन्नपर्षविषयं बोध्यं । अन्यथा पूर्वोक्तदोपापत्तेः । 
दति विरृतिकाकः । इति पुरुषार्थत्ितामणो कारुखंडे दष्टिकाल- 
.निणैयः ॥ 

अथ पिडपितृयज्ञकारः । वत्र यदा रात्रौ अमावास्या 
-संधिस्तदान्वाधानानंतरं सैः कार्यः । पक्षात कर्मे निषैवयै वे- 
श्वदेवं तु सािकः । पिडयक्ञं ततः कुयीत्ततो ऽन्वाहार्य भवेत् । 

इति लौ गाक्षिवचनात् । पक्चा॑तं कमै अन्वाधानं, अन्वाहा- 
यकं पिडपित्रयज्ञानंतरं क्रियमाणं दर्सश्राद्धमिति हेमाद्रि 

माधवाद्यः । यदापि सायाहमारभ्य भवृ्ता द्वितीयदिने अ- 

राद्घातपर्थता ततोधिका वामावास्या द्वितीयदिने अपरा ु- 

इर्तचयायूना द्वितीया तदापि द्वितीया चिमुहतौ चेदिव्यादिभि- 

दिंहितान्याधानापकर्षस्यामावात् -वर्धमानाममावा्यां रँभेचेद्- “ 

परेहनि । यामांद्धीनधिकां वापि पितृयज्ञस्तदा भवेत् । इति 

हेमाद्रौ हारीतवचनाश्चान्वाध्रानानेतरमेव । यद्? तु प्रतिपदि 

भिखुहूतेदितीया्वेशेन-दितीया निसुहतौ चेतपरतिप्ापरा्ि- 

की } अन्वाधानं चतुक्दयामिलयादिभिश्चतुदैद्यामन्वाधानं तदा 

-कातीयेयीगदिनाप्पूरवेचुः कायैः । पूर्वौ गत्वार्पिडपिव्यज्ञ इति 

` तत्पूत्रात् पूर्वं प्व दरशात्पिडपित्यक्षो . न . पश्चात् । कतः अग- 

त्वात् । तथाच श्चुति{-तस्म्पू्वेचुः पिकभ्यः क्रियते उत्तरमह- 

१ "लक्षयेत्". 
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दृचान्यज॑त इवि करक नाच्यात् ॥ अपराहे पिडपिवृ यक्षं 
दने अमावास्यायामिति काटयांथंनसनने । सत्राद्दौनरादैः 
इश्षय पवोक्तः । तखिन्क्षीणे ददातीति श्वुतेरिति करक्तेत्ते 
पिडान्वाद्ायक राद्धं क्षीगे राजनि शस्यते । वासरस्य वुः 
| नातिसखंध्यासमीपतः । इति हेमाद्रौ का्यायनेनैव 
क्षीणे पव पिडपिदयज्ञानंतरं दरश्राद्धविधानात् 1 दु्ादि 
युक्तः अद्श्चनराब्दोपि क्चयपर प्वेव्याह कात्यायन णः 
दुक्तं यदहस्त्वेव दैनं नेति चंद्रमाः । तल्क्वयोपलक्षप 
क्षीणे रजनि इत्यपि । यदुक्तं दश्यमानेपि तश्चतुदैद्यपेः 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तर्द॑ते वापि नि्षैपेत् 1 त्दते चतुर्ष 
अस्यां सभ्यागतः सोमो सृणाङमिव दद्यते । अपराहे ४ 
स्यां पिडानां करणं धुधं । यदा चतु्दैरी यामं लुरीयमलुपू 
अमावास्या ष्वीयमाणा तदैव श्राद्धमिष्यते । चंद््षयका 
स पएव-चतुर्ददयष्टमे भागे श्चीणो भवति च॑द्वसाः 1 र 
स्याटमंशे तु पुनः किल भवेद णुः । इतयादिकालयायनवचः 
पूर्वदिने एव तेषां विंडपिक्यक्ञः । यदैवैष न पुरस्तान्न पश्च 
तेथ तेभ्यो ददातीव्यादिश्ुतिगतादश्वन्यव्यस्य चंद्रश्ये ता 
काव्यायनेनोकतव्वषदधेमाद्विणापि तथेव सिद्धांतितः 
यध चतुरशी यत्र अधे पंचद्री भवेत् 1 चतुर्दद्यवसाने 
लयक्ञं लु कारयेत् । चतुदैर्यश्चतुर्यामे अमावास्या च ₹ 
श्वोभूते प्रतिपद्य भूते कव्यादिकी क्रिया । इति हेः 
दाहतयन्ञपार््ववौ धायनाभ्यामपि पूर्वदिने प्व विध 
अमावास्यायामपराह्ने पिडपिवयज्ञ इत्याश्वलायनसच 

, चृयक्ञं तु निधंल्य विभरश्वंदक्षयेऽभ्चिमान् । इति भनृक्तेश्य स 
खयमेव पिडपिठयक्षकालो युक्तः । यथाशरुताथौलुसारेण 
आवास्यायां यदहश्चंदयसं न पयति तदृष्टः पिडपितयः 

इत्यापस्तवसूञे पिडपिवृयज्ञः क्मौतरं न दृशशेषः । र 
क्यति-पिचयक्षः श्वकारे विधानादनंगं स्यादिति । तं > 
श्यद्मसं न प्यति क्चद श्यां भरतिपदि वा तदष्टः र 
स्तयोः संधिस्तददरिव्य्थं इति श्द्रदत्तेन व्याख्यानात् , 

ठयक्षः संधिमददोरा्रापरहे इति रामांडारोक्तेश्च 
१ 'संध्यागते सोमे. २ ननिडद्यः. 



ग्बरायनसूते अमावास्याराष्दः भ्रतिपत्पचददयोः सथिवचनो- 
प्य्ापसहुशब्द्सभवायात्तद्वत्यहोरत्रे वतैते । तस्यापरहि अन्न 
श्चतु्थ भागे कार्यः। यौपवसथ्ये यजनीये वाहनि 1 यद् तह्यो- 
राचस्ंथौ तिधिखंधिः स्यात्तदौपवस्तथ्ये ्थयाटनि क्रियते इति 
नारायणचत्तावुक्त्वादिष्नुत्तरं चा आन्वदायनैः कार्यः 1 
यत्त॒ प्रयोगपारिजाति-वुर्तनप्यमावास्या धरतिपश्ययि चेद्ध 
वेत् । वद्ानीपु्तमं ज्ञेयं पर्वैोपस्वु पतैवत् ! इति ह स्रद्ौ चचनं 
विंडपिदयक्षपरमित्युक्ते, तदिद् वुखाघुख्पादविविषयं न पिडपि- 
तेयज्ञादिविपययिति हश्दद्विखिद्धावविख्दलिति नेयम् 1 इति 
पिंडपितयक्ञका्ः । 

मथ श्रद्धे अमावास्यानिणैयः } तत्र शातातपः-द- 
दोश्राद्धं तु यत्परो पार्वणं तत्पकीर्तितं 1 असहे पितृणां तु 
तस्पदानं धरास्यते । इति 1 निद्यं चेदं } न निर्वपति यः शराद्धं 

` प्रमीतपितको द्विजः ईं दुश्वये मासि मासि प्रायश्चित्तीयते हि सः! 
इति शयाघ्रवचनाप् । इदं च आद्िताच्चिभिरिषिदिनाप्पूरवदिने 
कार्थं । तस्मात्पूर्वः पितृभ्यः क्रियत उन्तस्मदेरदैवान्यजते इति 
श्रुतेः । विडान्वादायैकं राद्धं क्षीणे सजनि श्वस्यते । घासरष्य 

तृतीयांशे नाविसंष्याखमीपतः । इति क्हाद्या(यन्वरचनात् । 
राजनि चंदे क्षीणे । वेधा विभक्तदिनदतीयभाने अपरह इत्ति 
हेमाद्रेः सायादात्माचीनोऽपयाद्व एवाभिप्रेतः 1 ईैषन्यूनोऽप- 
शाहः सायाह्सदितस्वृतीयां शा इत्यनेनोच्यते । तत्र नातिसंभ्या- 

समीपत इत्यनेन सायाहनिवेधादपराह्ः क्मंकाटोऽवरिष्यत 

इति माधवः । साथाहादवीक्तन इति समद नरल्ञश्च । प्तेन यतु 

मआाधयेन सायाहाप्राचीनो ऽपरो ग्राह्य इत्युक्तं तद्युक्तम् । 
अतिसंष्येतिराब्दस्वारस्यादित्रि काकतत्वविवेचनसुपेश्यम् । 

सायाहखिसुद्ठतैष्ठ सवकर्मसु गर्दितः 1 इति वचनदेमाद्विमद्- 
भरल्रादिविरोधात् 1 वत्नोपकमकाके अमावास्याया अप्रचरत्तावपि 

साकट्यभ्रयुक्ततत्सच्वमादायाप्यवुष्ठानमिव्यभिभायेण स॒ पवा- 

ह-यद्ा चतुर्दशी यामं तुरीयमयुपूरयेत् । अमावास्या क्षीयमाणा 

शरव श्राद्धमिष्यते 1 इति 1 यस्यां संभ्यागतः सोमो सणाल- 
प्रिव ध्यते । अपसहे क्षयस्तस्मां पिंडानां करणं धुवं । इति 1 
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सायाहमरम्य परह्र्ावापे तज्रवव्याह देमाद्रा वृद्धबाध्ाः 

चतुदरी चतुर्यामे अमावास्या न दयते । श्वोभूते अति 
भूते कव्यादिकी क्रिया | इति । सपूणं चतुथयमे न 
कितु खायाहमारमभ्येदय्थं इति दृष्िपरकरणे साधवः | ट 
साधिकः इष्िदिनास्पूर्वदिने दसौश्र्दं कतव्यं । यानि तु-मू 
-दाममावास्यां मोदादज्ञानतोपि वा । श्राद्धकर्मणि ये ङ्य 
मायुः ब्रहीयतते । मध्याहात्परतो यत्र चतुर्दृश्ययुवतैते । { 
वारीतुसा ज्ञेया पितृकायें तु निष्फला । मभ्याहाद्यस्वः 
स्या परस्तास्संभ्रवर्वेते । भूतविद्धा ठु सा शेया नच प॑र 
भवेत् । इति देमाद्रौ काष्णांजिनिवोधायनवृदस्प 
वचनानि । भूतोऽष्टाद् शनाडीभिदंषयत्युत्तयं तिथिम् । इः 
याक्यतयापसह्गे चतुर्दशीवेधनिषेधकानि तान्याहिताभिभिः 
षयाणि । उदाहतवचनविसेधात् ।-अपयाहद्धयाव्यापी यदि 

 स्तियिष्चये । आदहिताश्चेः सिनीवारी निर कुद्वमेता । 
माधवाघुद्ाहतजाबाछिवचनेनापसहास्पश्ैपि सिः 
चतुदंरीविद्धाया अपि सिनीवाल्या एव लनियमाच | कः 

सअपराहृद्यव्यापीति पाठः स ठेखकप्रमादात् । संपूणाप 
द्यव्यापित्वस्य इद्छेकसाध्यत्वेन तिथिक्षये इत्यस्य हेतुर 
गतेः । अतएव दिनद्येष्यपराहं न स्पृशति तदा सभ्यः 
व्यवखेति माधवः मदनरल्नश्च संगच्छते । तिथित 
पराहढयाव्यापील्येव पाठः ।! पतेनोभयत्रापराहव्यापिन्याम 
ताच्चिभिः पूर्वेलयादिनिणेयाश्जतादिस्पपाठदसननिवंधनरः 
पेक्ष्यः । अमावास्या तु या हि स्याद्पराहद्यये खमा । क्षये 
तया बद्धौ साम्येपि च परा स्ख्धता । इति ाधवीदाहर्ता 
राधवसंवाद् वचनविरोधात् उभयापराह्ृसंवधस्य साम्येपि 
वेन विशिष्यक्षयोपादानवेयथ्यौ पत्तेश्च । अनेन वचनेन द्वितः 
राहस्पशौभावेपि तिथिक्षयेपि च निरघ्यादीनासुत्तरस्या 
नियमनात्तिथेः साम्ये छृद्धौ चोत्तयभ्रहणमथसिद्धं । सिनीः 
दिजः काय सायिकैः पितृकर्मणि । सखीभिः शद्रैः इदः 
तथा चानथिकषै्िजेः । दष्चंदा सिनीवारी कारयां वितरत 
धिके: 1 नष्टच॑द्रा कुहः कार्या श्धर्विधरेरनश्निकैः । सिनीः 
कु्श्चैव शरुस्युक्ते भ्रद्धकर्मणि । साच्चिकेस्तु सिनीवाखी 
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कार्याप्यनधिकैः । इति देमाद्रिवाधवोदादवरोगाक्षिव्या. 
खव्यैधायनवचनैरपि तान्प्रति सामान्यत ण्वोत्तरानियमाच्च ! 
अपिच-दर्श च पौणैमासं च पितुः सांबत्सरं दिनं । पूर्ैविद्द- 
भङ्कवौणो नरकं प्रतिपद्यते ! इत्यनेन पातं दशैस्य पूर्बविद्धल्वं ~ 

- मे दयदव्यापिनी वेस्सयान्दरतादे तु यदा तिथिः । पूर्वविद्धैव 
करसैव्यो चिमुहूतौ मवेच्यदा । इति स्नन्वादिवचनैर्जूततिधेरपराह्- 
इयासप्रसपि पूर्वस्या एव विधानात् । अपराहदढयव्यापिन्यतीतस्य 
च या तिथि; । श्ये वृषी तु कतैव्या चृ कार्या तथोत्तरा ! 
ति साधवे बौधायनेन क्षये शताहतिथेः पूरैस्या प्व वि- 
धानात् । जावालिनः क्षयेषि अपसहास्पर्तैपि निरभिकान्धरति 
दश्षस्योत्तरस्येव विधानत्तस्य पूवैविद्धत्वनियमः साधिक 
विषयः । सोपि बह्नचतेत्तिरीयभिश्नयज्ञवेदिनां नियत एव । सा- 
मगानां चैकदिपिकः । भिमुद्रतापि कर्तव्या पूर्वा सर्वा च 
वहुचैः । ुह्ररध्व्ुभिः काय यथेष्ठं खामगीतिभिः । पर्वणो 
द्वितीये व॒ इरयादिषचि द्विजातिभिः । द्वितीयासद्ितं यस्मादूपयंत्या- 
श्चखायनाः । इति । सिनीवालीभ्रुपोप्याथ कृत्वेष्टिं चापरेहनि । 
पिवृयश्ं तथा छूयुः सवकाङे तैत्तिरीयकाः । इति हेमाद्रथु- 
दाहतदारीतकौधायनवचनात् निर्निकानां सर्वत्र भूतवि- 
निषेधे भरततेऽभ्ययुक्षामाद हेमाद्धिमाघवयोजावाटलिः-प- 
तिपत्खप्यमावास्या पूर्वाहव्यापिनी यदि । भूतविद्धेव सा काय 
पिव्ये कर्मणि सयैद्ए । इति । प्रतिपदि यामहयपरिभितेय्थैः । 
अहो मुद्टतौ विख्याता दश पंच च सवैद्ा । तघामो सुहत 
यः स कालः कुतपः स्तः । इति हेमाद्रौ भात्स्योक्तङत- 
प्ाधेपर्यतेति यावतत् । अतप्व देमाद्रिाधवयोवोंधाय- 
त्ेन-घर्किकाप्यमावास्या प्रतिषत्पु न चेत्तदा । भूतविद्धैव सा 

ग्राह्या दैवे पिन्ये च कर्णि । इति कुतपोत्तसधैव्यापित्वाभावे प्व 
श्रूतविद्धा विदिता 1 अतयव निरन्िकानां तपव्यास्येव निणेय- 

मराद देमाद्रिमाधवयोहीरीतः-भूतविद्धाप्यमावास्या प्रति- 
पन्मिधितापि बा । पिन्ये कमणि विदद्धिधद्या कुतपकालिकी 1 

इति । दिनद्वयेपि ऊतपकारव्याघ्तौ क्षये पूर्वां बृद्धिसाम्ययोः 

पण । तदाद हेमाद्रौ परचेताः-सिनीवाली. इदेव शवल्युक्त' 

` १कुर्यीदि्टि दविजाः. 
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श्रष्धकर्मणि । स्यातं ते चेतु मध्याहे श्राद्धादि स्यात्कथं तद् 

तिथिष्चये सिनीवाली तिथिष्द्धौ कद्ः स्मता । साभ्येपि च 

कुर्वैया वेदवेदांगवेदिभिः ¦ इति । क्ल्यायनोपि-श्षीयमा- 
णाममाबास्यां व्रथमेऽदनि कक्षयेव्। ब्धमानाममावास्यां दितवीयेऽ- 
हनि सदा इति 1 यदा एकादशाघरिकानंतरं प्रदत्ता चतुर्दशी 

द्वितीयदिने चलुदद्ाधरिकापरिमितता तदनंतरं प्रढत्तामावास्यष 
अतिपदि षोडश्घरिकछा मवति तद् चिपरटिघटिकापरिभिलचवुर्द- 

इयपेक्चया द्विवटिघटिकापरिमितामावास्वायाः क्षीवभाणव्वात्पूरवौ 
भ्राह्या । पयं तियिप्रवच्तिवैचिभ्यात्मरकासंतरेणापि चतुदैदयपे- 
श्चवामावास्याक्षयेपि बोध्यं । यद् तु ढाददयधरिकानंतरं प्रबर- 
त्तोत्तरदिमे चतु्दाधरिका चतुर्दशी द्वितीयदिने षोडशघरिका- 
मावास्या वदा तिथिसाम्यम् । यद् पूर्वदिने चतुर्दशाघरिकपि- 

क्षया किचिन्नयूना चतुर्दशी द्वितीयदिने षोडश दिचिद्धिकपो- 
डश्छघरिका वामाबास्या तदा तिथिदद्धिः । एवं प्रकाशंतरेणापिं 
वृधि खाम्ययोः कट्वरेवेव्यथैः । कालाद ठ स्यातां ते चेततु 
मभ्याह्ादिति पाडः । तत्र ल्यब्छोपे पंचभीति । मध्याह्नं व्याप्य 
स्यातामिलयथीत्ततराप्युक्त एवार्थः । द्वितीयदिने इतयपार्नतरम- 
माया अभावात्कथं तच पार्वणश्राद्धातुष्ठानमिति शंकामपाकरोति 

हेमाद्विमाघवयोदहौरीतः-पूवौहे चेदभावास्या अपराहे न 
चेदयदा । धतिपद्यपि करत॑व्यं श्राद्धं ्राद्धविदो विदुः । इति सा- 
कल्यवचनापादिसामावास्यायाः सस्वान्तरैवालुष्ठानभिति भावः ॥ 
अतव सताहश्राद्धतिथेः विहिताया अपराहे अक्तत्वेपि साक- 
ल्यवचनापादिततिथिसखस्यादपरह पव श्राद्धावुषएटानभिति सा- 
वत्सरिकश्राद्धथकरणे हेलाद्विमाधकादिसिद्धांतः संगच्छते । 
तस्मात् । भूतविद्धाममावास्यां मोहदक्ञानतोपि वा। श्राद्धकमेणि 
ये कु्युस्तेषामायुः प्रहीयते । इत्यायुदादतकाषणाजिन्यादिवच- 
नैर्निरन्निकानां निपिद्धाया भूतविद्धायाः-ग्रतिपर्खप्यमावास्या 
वूर्वाहव्यापिनी यदि । भूतविद्धेव सा श्राह्या पिव्ये कर्मणि. 
सर्वदा । इत्यादिजावबाल्यादिवचनैरष्वरदिने कतपोत्तयाधौव्या- 
पिते पव पूर्वविन्दाभ्यञुक्ञानात् ।-पूकीहे चेदमाकास्था अपराहे 
ज चेद्यद् । इत्यादिवचनात् देधाविभक्तदिनस्य कुतपोत्तसधौ- 
रूपापयाश्वयाविन्ययाक्ास्या लिर्थिङकेः श्रार भारति सिद्धम । 
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यत्त काद्य तदडयाथिनिणेयाष्टतै च भूतविद्धामिति 
1स्णीजिनिवचनं भ्रतिपचेवापरहेमावास्याखत्वे सािकानामपिं 

भूतविद्धानिवेधकं प्रतिपचपराहासत्वे पवोपराहवस्प्ि नी चेत्स- 
वैषां पूर्व । मध्याहात्परतो यत्र चवुर्दश्ययुवतैवे । इति 

पुयदवचनं बेधाविभक्तश्याहयो मध्यात्परतो मध्यमा- 
गादुध्वै सायंकाठे चतुदेद्ययुदृच्तिनियेधकं । उभयघ्रापराह्- 
संर्वधे त्वपराहद्यव्यापीति जाक्ाछिवचनात्तिथिक्षय एव 
सा्चिकानां पूवौ निरधिकानासुच्चरेव । तिधथिसाम्ये बृद्धो 
च सर्वैषाशुष्तरेव । दिनीवाठी छषहश्यैवेति भरद्धत्ोवाक्ये 
स्यात्तं वे च्व मध्याहादिति पाठं शत्या सध्याहाद््वै- 
मपह स्यावाभिति व्याख्यायेद्सपि साध्यनथित्यवश्या- 
परमेव जाषाद्िवचनवदित्युक्षत्वा उभय्रापरहे स्पशौभावे 
ठु भूतविद्धाप्यमावास्येति ह्ारीततवचनात्छुतपकारुव्यापिन्युत्त- 
सेव सर्वेपां । वच्च कुतपे प्रारब्धक्य श्राद्धस्य प्रतिपदि समाप्तौ 
न दोधः ¦ पूवहे येदमावास्या अपरे न चेदा । इति 
आष्लिवचमात् । पूवौहे चेत्परतिषदो भूता साययसा यदि । 
प्रारभ्य कुतपे धाद्धं कुर्यदायोषिणं बुधः ! इदि गौदसवचना- 
दिति सिद्धांतितं । तत्-चतुदश्ी चलयमे अभा य न दश्यते! 
श्वोभूते भरतियचेत््यात्पूरव ततैव कारयेत् 1 दद्यादनरं पूवैचाप- 
रा्तव्यापिस्यामापरेपि आद्िताश्चीनां पूर्कविधायवःवौधायनादिव- 
चनानां निर्विपयत्वापत्तेः । मध्याह्नात्परत इययेतस्माद्तो्टादश- 
नाडीभिरिलयमेनैकवाकयत्वाद्पराह्वस्येव प्रतीतेस्तच्यक्त्वा सायं- 
काटग्रहणे प्रमाणाभावात् । अपसाहुद्यव्यापीति पाटस्त्वपपाट 
इत्ययुपदसुपपादिवत्वात् भ्रचेचोवाक्ये स्यातां ते चेक्तु मध्याह्न 
दिति पाटेपि स्यब्लोपपंचस्या मध्याह्ने इति पटेन पकारथैत्व- 
संभवे वद्िख्धावहवे इदयर्थकदपनानोचिलयेन तस्य आाकालि- 
यावयैकवाषयत्वासंमवात् । उभयव्रापसदहस्परौमवे कुदपव्या- 
पिन्धुत्तरेव साच्रिकैग्रीधयेत्युक्तिः साश्चिकानां सिनीवाटीविधा- 
यकामेकवचनविरद्त्वात्-श्रिसुह्तप त॒ कवेव्या पूवी खा तु 
वहुयैः 1 कुहरष्वयुभिः कायौ यथेष्ठं सामगीतिभिः । इति श- 
लामेदेन व्यवस्थावोधकहारीतवचनविरोधाच्योपेश्येव । माध- 

"स्याह मध्यथागादूष्वं 
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दीयेपि व्यवखयापरतरिजुह्धतेति बाक्यमुन्यस्य हेनाद्रवादुक्ा- 
हवस्य-अद्पापराहे त्याज्या सा ब्राह्या स्या्याधिका भवेत् । इति 

शिवसयधवसंवाद वचनस्य सामगविषये सावकाशस्य सवैविषय- 

त्वमभिप्रेल साधारण्येनैव निर्णयश्ुपक्रस्य सामगविषये साव- 

कादा-अमावास्या तु या हि स्यादपसयहद्ये समा । क्षये पृर्बा- 

परा वृद्धौ साम्येपि च पर स्ता । इति शिवराघवसंवादवचन- 

सुषन्यस्य-सिनीवाली इहैव श्ु्युक्ते श्राद्धकर्मणि । स्यातां 
ते चेत्त मध्याह्ि ध्राद्धादि स्यात्कथं तद् । इति प्रथमवाक्यं लक्त्वा 

तस्योत्तररूप-तियिष्चये सिनीवाली तिथिचरद्धे इदः स्छता । 

साभ्येपि च कट्क्षया वेदबेद्ंगवेदिभिः । इति प्रचेलोदितीय- 

वाक्यं हिवसाघवसंवाद्वाक्येकचाक्यतया संयोज्य अपरहद्- 

यास्प्चे तिथिक्षयेऽप्यपसाहद्वयाव्यापीति जावालिवचनात्सा- 

भ्निकानश्चिकव्यवस्येति सिद्धांतिवम् । तत्र अमावास्या तु 
या हि स्यादित्यस्य निर्चिकविघयत्वस्वीकारे तिथिक्षये 
तेन॒ निर्चिकानां पूर्वा प्राप्नोति । अनेन तृन्तरा इति 
वियोधः स्पष्ट एव । किंच सवीदिताभ्चिविषयत्वे भिमुह्तौ 
त्विति हारीतेन-चलठदेशी चठुयौमे अमा यत्र न डदयते । 
इत्यादिभिरिष्िपरकरणे माधवेनष्युदाहतवौधायनाचयनेकवा- 

क्येश्च विसोधोपि मध्याहव्याध्या व्यवस्थापक्प्रचेतोवाक्यस्या- 

दिताश्चिविषयत्वे तिथेः क्षये पूर्वौ, साम्ये दृद्धौ चाहिताग्नीनामप्यु. 
तरा्रहणापत्तौ उदाहतानेकवाक्यविसेधः प्रसज्येत । यदपि 
विरुद्धवाक्ययोजनार्थं मध्याह्वाया व्वमावास्या परस्तात्सप्रवर्तते । 

भ्रूतविद्धा वु साक्ञेया न सा पंचदशी भवेत् । इति वृहस्प- 

तिवाक्ये भध्याहादुर्व-अपयाहमतिक्रस्य परत्तात्संभ्रवतते । इति 

व्याख्येयमित्युक्तं तन्मध्याहात्परस्तादिल्यस्मात्स्वारस्याद्ूतोष्टा- 

द्दरानाडीभिरिवयनेनेकवाक्यत्वाच्चापराहस्येव प्रतीतेः । अप- 
हमतिक्रस्पेल्यादिव्यादख्याने प्रमाणामावात् । प्रतिषत्स्व्यमा(- 

वास्येति जाबाद्िवाक्ये पूर्वदुरपराह्व्यापित्वाभावे साचिकैरेव 
भूतविद्धा काथल्युकस्या निर्चिकेः पूर्वाहव्यापिन्युत्तरेति परिशेषितं 
तत्-वरिकैकाप्यमावास्या प्रतिपस्घु न चेन्तदा । भूतविद्धैव सा 
श्राह्या दैवे पिये च कर्मणि इति बौधायनवाक्ये घरिकैकापि 
-कमैकारसंबंधिनी यदि न स्यादिति स्वोक्लया-भूतविद्धाष्यमा- 
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बराश्या प्रतिषन्मिधितापि वा | धाद्धे कमणि विद्द्धिघ्ौह्या कतु- 
प्रकालिकी । इति इलुपोत्ततधैव्यापिन्येव परतिपन्मिधिता कायेति 
हारीतवचनेन च विरुद्धम् । यदप्यनेन वचनेन उभयत्रापराह्- 
कपद्भावे निर्थचिकानां कुतुपव्याध्या प्रतिपन्मिश्ा विधीयते । 
भूतविद्कुतुपकारिक्युपादानं दष्टांता्थं । यथा कुतुपकालिकी 
अूतविद्धोपद्ेया तथा प्रतिपन्मिश्चापि इठुषकालिकीत्युक्तम् । 
तत्र दृष्टतोक्तिः-सिनीवाटी ऊुहश्चैव श्ुव्युक्ते श्राद्धकर्मणि । 
ख्यातां ते चेत्तु मध्याहे श्राद्धादि स्यात्कथं तदा । तिथिक्षये 
सिनीवाटी तिधिद्धो कुहः स्थता । साम्येपि च कु्क्ैया 
वेदवेदांगवेदिभिः । इति प्रचेत्तौवचनवियेधादयुकतेव । पूवप. 
राहादू््वं भ्रहृन्ताया द्वितीयदिने रोदिणञुहतैव्यापेरवदयं भाषि- 
त्वेन कुतुपोपादानवेयथ्यौपत्तेश्च । तस्ात्काखाद रपु सारिण 
निणयं वद्धि मीधवाचार्थै; उपसंहारे हेमा द्विरुतव्यवस्या- 
भनु सरद्धिय॑था पराश्रमाधवे भायौयां रजोवलयामपिं श्रद्ध 
तिथिदिने पव श्राद्धं कार्यमिति कालादरामते पंचमदिने 
कार्यमिति हेमाद्विमतं चोपन्यस्य यदत्र युक्तं तद्रादछमिस्युकत्वा 
श्वस्योद्ासीनता स्पष्टता, तथा प्रहृते निणये सा ध्वनि- 
तेव्येव युक्तमिति विभावनीयं । अत्व. माध वायु सररेणोपक्रभ्य 
कालाददीयजसारेणोपसंहरन् शद् वरल उपेक्ष्यः । अतण 
भूतविद्धेति ह्ारीतवचनस्य उभयव्रापराह्गस्पशौमावे सावका- 
घ्रास्य निरच्चिकान्ध्रति कुतुपञ्याघ्या निणोयकत्वं न संभवति, 
तत्र भूतविद्धोपाद्ानं दष्ट॑ताथं इति कालतच्त्वविवेचनसुपे्ष्यम्। 
दष्टांततासंमवात्तस्य वचनविसुदत्वात्। हेमाद्विणा ठ निरभ्निकः 
छतुपकारभ्यापैव ब्रादयत्युक्तं तदषणं कालतत्वविवेचने दष्ट- 
न्यमिति तदञ्चयायिरामभद्टोक्तिरप्युपेशष्या देमाद्रथ थीक्ञाननि- 
चंधनत्वात् , उदाहतानेकवचनविखद्धत्वच्च । तस्मादौ(धायन- 

बृहस्पतिदारीतप्रचेलोजाव्ल्यादिवचनानां अभ्रामाणि- 
केन मध्याह्वात्परमपराज्लमतिक्रस्येत्यादिन्याख्यानेनादिता्िसा- 
धरण्यस्य वक्तुमहाक्यत्वात्तेषां निरञ्निकविषयत्वमेष वक्तव्यम् । 
त्च हारीतवचनस्य विधायकत्वे अन्येषां तदचुघ्राहकत्वे एव 
संवेतीति पूर्वोक्तव्यवस्थया कुतुपव्याघ्यैव निरधिकान्धत्यमा- 
चास्या निर्णेतव्येति सिद्धम् । अवद्व एतच्चपरह्ग्यापिन्यां 

३१ पुर चि° 
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सिनीवाद्यां ्राद्धविधानमश्चिमद्धिषयं । अनधिकानां च॒ छतु- 

वुकाठव्यापिन्यां हमेव ! सतप्व वौ घायनबदस्पतिकाप्णौ- 
जिनिवाच्ेस्तेषां पूर्वविद्धा निषिध्यते । लौगाक्षिसौरपु- 
राणन्वासखबौधायनवाक्यैयदिता्ीनां सिनीवाटी निस्थ- 

कानां कुहूरिति व्यवस्थयेव विधानम् ! सा च कुहः कुतुपका- 
छव्यापिनी ब्राह्या भूतविद्धाप्यमावास्येति हारीतवचनात् । 
थयं सति दिनद्ययसंवेधिन्याममावास्यायां सयां या कुठुपकाङ- 

उयापिनी सेवानसिकषै्र्चत्यक्तं भवति । यदोभयत्रापि कुदुप- 

कालकवधाभावस्तद्य घटिकेकेति बौधाध्न-प्रतिपत्स्वप्यमावा- 
सेल्यादिजाबास्यादिवचनेः पूवैविद्धेव घ्राद्या । यदा ठु दिन- 
ह्वयेपि ङतुपकरारुव्यापिनी तद्ा सिनीवाटी कुषवेति वचेलो- 
वचनात्षये पूर्वा, चौ साम्ये चोत्तरा प्राद्येति देमाद्रिसि- 

द्धतः संगच्छते इति विभावनीयम् । पतेन निरञ्चिकानां दिनद्धये 

अवरहस्पदर्णभावे एव कुतुपकारव्यापिनीति प्रतिपादका यथा- 

धुतभ्नाधयाचयसारेण प्रवृत्तः क्ारुतत्वविवेचनादयः 
सर्वैपि नदीनप्रंथा उपेक्ष्या; । उदाद्यतानेकवचनविसोधात् है 

माद्रिविसोधाच्चेति वोध्यम् । 

तथाच सर्ववाक्यैकवाक्यतया हेमा द्विसंमततया च निर्णी- 

ताया अमावास्याया अयं निर्णयसंत्रहः-वहुचयाद्षेराहिताभ्रिभिः 
पू्ैषरिने अपराहे स्पे असत्वे वा इ्टिदि नात्पूवेदिने प्व दशे- 
शराद्धं काय॑ । तस्मात्पूर्वः पितृभ्यः क्रियत उन्तरमददैवान्यजेते 
हति श्रुतेः । पिडयज्ञं तु निवैल्यै विप्रशंद्वक्षयेऽचिमान् । पिडान्वा- 

हायकं धाद्धं छ्यान्मासाञुमासिकम् । इति मनूक्तेध-तिधुहतौ 
दु कर्तव्या पूव ख्व च वहेः । कुहरभ्वयभिः काया यथेष्ट 
खामगीतिभिः । इति हारीतवचने अध्वयशव्दस्तेत्तिरीयप्ररः ! 
सिनीवारीमुपोष्याथ कृत्वेष्टिं चापरेऽहनि । पिंडयन्ञं ततः छु; 
स्वकारे तैत्तिरीयकाः ¦ इति वौधायनवनचनेन तैत्तिरीये उपसंहा- 
रात्! तच यदा कात्छ्यैनोभयपराङ्ग्यापिनी अमा तदा प्रतिपदिने 
पवेष्टिरिति सर्वेपामुत्तरेव । एकदेशोनापयहदयव्याप्तावपि भरति- 
पद्या धरतिपदि यागस्तद्प्युत्तरेव सर्वेषाम् । यदा तु द्वितीय. 
दिने पए्वापराङ्गव्यात्तावपि प्रतिपतक्षयात्तदिनपवेष्िस्तदा वचा“ 
दीनां पृची, तैत्तिरीयाणासुत्तरा, सामगानां पूवी उत्तरा वेति 



सास्य इद्धा चत्तसा । ददा दूताद् नर पवक षरर्च्चत्ताद्वाय- 

दिनेद्पापरहव्यापिस्तदा अद्पापराह्े व्याज्येति वचनात्सामगा- 
नां चृद्धावपि पूर्वा तैत्तिरीयाणासुत्तरा । यदपप्युमयापरदस्प- 
वरौभावस्तदापि सामगानां पूवी तैत्तिरीयाणामुत्तरेति ।-आहि- 
ताभ्रस्त॒ यो धमो गृह्याच्नेरयि ख स्थतः । इति बृद्धत्रवादाव् 
गृह्याच्चिमतामन्ययमेवामावास्यानिणयः । निरद्चिक्ानां दविजान 
खीणां शुद्राणां च~ घरिकेकाप्यमावास्या प्रतिपत्सु न चेत्तदा | 

पूर्वविद्धेव खा त्राह्या दैवे पिच्ये च कमणि । इति वौधायना- 
दिवचनै्ितीयदिने द्वेधा विभक्तदिनस्य उत्तराधौद्यशरघटि- 
काभ्याघ्यभावे एव पूर्वविद्धाभ्यजुज्ञानाचत् द्वितीयदिने कठपोत्त- 
सधैव्यापो तनैव श्राद्धम् । भूतविद्धाप्यमावास्या प्रतिपन्मिधितापिं 
वा । श्राद्धकर्मणि विद्वद्धिः काय कुतुपकालिकी । इति हारीत- 
वचनात् । यद् दिनद्येपि कुतुपरूपमध्याह्नव्यायिनी तदा-सिनी- 
वाख कट्येव श्चुव्युक्ते श्राद्धकर्मणि । स्यातां ते चेत्तु मध्या 
श्राद्धादि स्यात्कथं तदा । तिथिक्षये ल्िनीवारी तिथिश्दधौ 
कुहूः स्मता । सस्येपि च कुष्टकषया वेदवेद्रांगवेदिभिः। 
इति वचनात्पूवों क्तरीत्या चतुर्द्ीभोगपेक्षयामावास्यासोगस्य 
न्यूनत्वे पूवौ, आधिक्ये साम्ये चोत्तरेति ससे । अरूणोद्यवे- 
छायाममावस्या यदा भवेत् । स कष्टः परमो क्ञेयः पितृणां दत्त- 
मक्षयम् । इति ब्ृद्धवंसिष्टवचने स्नानपिद्धतयेणादि विषयं + 
अतपव हेमाद्रौ पाद्यं-अमा वा प्रतिपध्ुक्ता स्वैपापटरा तिथिः 
चंद्र सुर्वश्रहेस्तुस्या सरानदानजपादिषु । इति । यानि तु-कन्या- 
मकरमीनेषु तुलायां भिशुने तथा । पूर्यविद्धैव सर्वषां पूज्या 
भवति यज्ञतः । इत्यादीनि हारीतादिवचनानि तानि बत 
विषयाणि । तुखायां मिथुने मीने कन्यायां मक्रेप्यमा । भूत- 
विद्धा बते घ्राह्या रेपेषु परतिपद्युता । इति जाबालिवचनादिति 
देमाद्विमाधवादय इति । इति पुरपार्थचितामणौ श्राद्धे 
अमावास्यानिणेयः । 

अथ ग्रहणं निर्णींयते-तच ब्रद्धगग्यः-पूणिमाप्रतिप- 
त्संधौ साहः संपू्णमडलम् । भस्लते चंद्र मक च पैप्रतिपदृंतरे । 
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हति । वन्न पुण्यकारमाह जाबालिः संकांतो वुण्यकारुष्तु 
सेडशौभयतः काः । चंद्रसूयौपरागे तुं यावद्दौनगोचरे । इति 
अनन दरीनगोचस्छब्दः-रन्यंत्ययामनाडी दे स्यादिः काक 

उच्यते । दश्यनाद्रविरेखायास्तदंतो मुनिभिः स्तः । अम- 

उलदसनान्नक्षत्रं दष्टा वाचं विरखजीतेत्यादिवाक्येष्विव चाश्चुषक्ञ- 
नविष्रयतायोग्यपरः । तेन यावति काठे चाक्षुषरज्ञानयोग्य उप~ 
शगः तावान्कालः पुण्यकाक इत्यथैः । दुरशौनस्य विशोषणस्वे 
यदा मेघादिना रविरेखादेर्दरीनाभावस्तद्ा संध्यासमाघ्यभावेन 

दयोमादिकर्मातराजुष्ठानाभावापत्तेः-रजसो दरेने नारी चिरात्रम- 
्युचिभवेत् । दत्यांधसखीणां सधेदा, रात्राववलोकनाभवेन दशै 
नकारपथैतमन्यासां च अद्युचित्वं न स्यात् । उपरागदसनानतर 
मेधादिना दरीनाभावे श्राद्धदाना्यभावापत्तेः । नेश्चतो्यतमा- 
दित्यं नास्तं यंतं कदाचन । नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो 
गतम् । इति मनुना ृदस्थस्य म्रस्तादित्यवशननिषेधात्तेषामं- 
धस्य च स्ानाद्यभावापत्तश्च । नच योग्यत्वविवक्षायां द्वीपांतर- 
ज्ातग्रहणस्य दसीनयोग्यत्वानपायात्तजापि स्ानायापत्तिरिति 
ब्राच्यम् । सूरयग्रहयो यदा रात्रौ दिवा चंद्र्रहस्तथा । तत्र लानं 
न कुवीत दद्यादानं नच कचित् 1 इति हेभाद्धिमाधवाधुदाहत- 
घट्रजिदान्मतवचनेनेव वारणात् । तथाच मेघादिवशादरीना- 
भवेपि दश्चनयोग्यतायाः सरवाद्यावति काटे उपरागो ज्योतिः- 
शाखान्निितस्तावान्पुण्यकाल इति सिद्धम् 1 नचैवं ढीपांतर- 
ज्ञातोपरागस्य वचनेनैव वारणे द॒स्लैनगोचर द्यस्य वेयथ्यापक्तिः। 

अनदेदयरूपच्छायाग्रहणव्याचृत्तये तस्पावदयकत्वात् । अतपरं 
हेमाद्विणा चाश्चुषल्ञानविषयस्यैव निमित्तत्वात् चाश्लुषे प्व ज्ञने 
दश्छ॑नपदस्य मुख्यत्वात्तेन मेघादिच्छन्ने ख्ानारिकं न का्यभिति 
केषांचिदुक्तिं दूषयित्वा मेधादिभतिवंधकेन दशौननिषेधेन वा 
स्वस्य ददौनाभवेपि दशैनयोग्यतायास्तत्रापि सच्वात्तथेव शिश्ठा- 
चाराच्च मेघादिच्छन्नेपि स्रानदानारिकं कार्यमेवेति सिद्ध।तितं । 
माधवाचार्थैरपि । नयु मेधा्त्धौने दरोनं न संभवति दति 
चेन्न । देनरब्देन शाख्रीयज्ञानस्येव विवक्षितत्वादिल्युक्तं ते- 
षामयप्युक्ताथं एव तात्पर्यात् । यद् नरलेनापि चाश्चुषक्ञानयोग्य- 
ताया मेघाच्छन्नेपि सत्वात्तदापि ्लानादिकं कार्यमेव । हेमा- 
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द्यादिदाश्चिणालयानामिद्मेव तय् । मेघादिवदादर्नाभावेः 
सानादिकं न कामिति कल्पतङ्कारपक्षे सङकद्टस्य प्रदणस्य 
मेधाद्यावरणेन पुनरदश्चने स्नानाचकरणापत्तेः सकटरिष्व्यव- 
हारविरोधापत्तेरिति कस्पतखदपितः । एतेना ददने चश्चुव्यी- 
पार णवं नतु श्ाख्रतोऽवगतिः । तथा सति रान्न 
सूयब्रहे दिवा चेद्रग्रहे च स्ानाधयापत्तेः ¡ तेन यस्य ररौ 
महणं भवति सोऽप्येकलारं दद्रा अत्स्यवुराणोंत्त्यांति- 
विधिना स्नायात् पुन्न पच्येदिति निणयाद्ुत उपेक्ष्यः । 
सद्पकालिकानादे्यग्रहणवद्धीपांतरगतस्यापि वस्य पतद्भी- 

पावद्थितयुख्यस्य ददौ नयोग्यताया एलाभावात् , सूर्यग्रह्ये यदा 
रात्राविव्यादिना निषेधाच्च । अतएव दृसनपदाश्चाघ्चुषज्ञानसेव 
निमित्तता विधीयते। तच्च चाश्चुषं स्नानादिक्वनिष्ठमेव निभित्तम्। 
अन्यथा पुत्रादिञुखद्रौने नांदीमुखं पिगणं पूजयेदियत्रापि 
अन्यकदैकस्वपुबददौनज्ञानेपि नादीश्नाद्धं प्रसज्येतेति तिधित- 
त्वादिगोडग्र॑था अप्युपेक्ष्याः।पिठकरैकपुब्रसुखकर्मकद शैनस्य स्व- 
रूपत एव निमित्तत्वस्वीकारे राघ्यंधस्य पितुः सनौ, तसिन्काये 
कचित्कारं रोगण प्रतिवद्धदसैनस्य पितुः द्चनकाटपरथतं अ- 
धस्य पितुः कदापि पुत्रजन्मनिमित्तक्नांदी्राद्धाकरणापत्तौ 
राघ्याद्राषेव तद्धिधायकवचनविरोधात् । किच तन्मुखद्रोन- 
काठे श्राद्धस्य कर्तमदाक्यत्वात् तन्निमित्तकश्राद्धस्येव खोपापत्तेः। 
क्ति दषा ठ सजीतेव्यादिहेमाद्रथुदाहतविष्ण्वादविवाक्येष्वपि 
द्दयैनस्थेव प्राह्यत्वापत्तौ मेघवशादरौ नाभावे मोजनाभावापत्तश्च ! 
तस्मादघापि दशैनयोग्यताया एव निमित्तत्वमाधित्य श्राद्धस्याजु- 
छेयत्वात् । गतं प्रतिक्द्यापि दरौनस्य निमित्तत्वसाधनष्रलया- 
शयेति विपध्ितो विदांङ्र्बठ ! तत्सिद्धं दरौनयोग्येष्यु- 
परागे सानादिकं कायेमिति । हेमाद्रौ माकडेयपुराणे-चंदरेवा 
यदि वा सुरै दृ रायौ महा्रदे । अक्षयं कथितं पुण्यं तत्राकै 
त विरोषतः। ट्टे द्थनयोग्ये दति देमाद्धिः । व्यासः 
रविग्रहः सु्ैवारे सोमे सोमन्रहस्तथा । चूडामणिरिति ख्यात- 
स्तव्रानतफलं कभेत् । वारेष्वन्येषु यत्पुण्यं भदणे सूयैचंद्रयोः । 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं भ्रासे चूडामणौ स्पृतं । इति । तत्रैव 
ब्रह्मचैवर्ते-धिदशाः स्पश्चैसमये ठप्यंति पितरस्तथा ! मयुष्या 
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अध्यकाटे वु मोष्चकारे तु सक्ठसएः 1 षृद्धवसिष्ठः- 

स्थादुपरागादौ मध्ये दयोमः खुसचैने । इति । ग्रस्यमाने भवे 

सते द्योमो विधीयते । खुच्यमाने भवेदानं मुक्ते खानं 

यक्ते । इति. ! पाद्ये-उपमरदे रक्षगुणं ग्रहणे चंद्रसूर्य॑योः 1 

कोटिगुणं मध्ये शुक्तिका त्वनेतकम् । इति । दाता 

अयनादौ सदा देयं दव्यमिषटं प्रदे त॒ यत् । वडरीतिमुखे 

विमोक्ष चद्रसूभैयोः । विमोक्षे वक्षमनि इत्यथैः । यावदरौन 

इति वचनात् । षटर्धिरान्नते-सर्वेषामेव वणौनां 

राहृदरीने । सचैकं लु भवेत्छानं सूतकानं विजेः 

राहुसूतकान्नमिव्य्थैः । भ्रहणे संक्रमे चेव न स्ना 

मानवः । स्तजन्मनि ङष्ठी स्यादुःखमामी च जा 

दति घृद्धवसिषठवचनात् नित्यं चेदं स्वानम्. सुत 

दमाचद्यकम् ! विमुक्ते यदिन खानायाचद्रसूर्थश्रह ट 

तस्य तावदशौचं स्याचावर्स्यादपरये शरदः । इति त्र 

तात् । दक्षः उषस्युषसि यत्खरानं संध्यायामुदिते रवौ 

सुथोपरागे च पाजापल्येन तत्समम्। विष्णु; -भयने विषु 

चद्रसु्ैग्रहे तथा । अहोरात्रोषितः स्नात्वा स्वपा 

च्यते । पूयैसिन्दिने छतोपवास इति केचित् । तञ्च । च 

ग्रहसं्व्राहयोरा्रपरिव्यागेनादोरा्रांतस््रहणे भरमाणामा 

हेमाद्रिः । युक्तं चेदम् । उषित दृत्यच्ादिकर्मणि क्सः 

भरूतकाटे । सच गत्यथौकमैकेति सूत्रेण कतेरीति भारब्धे 

इति परयैवसितोशः 1 अतः-्रहणे चंद्रसुधैयोः । उपवास 

तव्यो गृ्िणा पुत्रिणा तथा 1 इति निगेधोप्युपपयते इति चं 

जह्मपुराणे-निलयं योरथनयोस्तथा विषुवतोद्धेयोः । 
कयोव्ेदणयोव्यैतीपतिषु परवैखु । अद्योखत्रोषितः खाः 

दानं तथा जपम् । यः कयेति प्रसन्नात्मा तस्य तस्याक्षयं ; 

यमः-अयने विषुवे चेव चद्रस्यैग्रहे तथा । छृतोपव 

ल्ञायात्सर्वपापैः प्रमुच्यते । कमे-चिरन्नं सभुपोष्यैः 

चंद्रसूैयोः । स्नात्वा दद्याञ्च विधिवन्मोद्ते बद्मण 

इदं चोपोषणं पुत्रवतो निषिद्धम् । आदिवेऽहनि सं करत 
चद्रसूयैयोः । पारणं चोपवासं च न कुयौद्पुत्रवगन्गूर 

चचनात् ! कालयायनः-स्धुन्यमःसमानि स्युः स्वः 
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भूतले करूपस्थान्यपि सोमाक#ग्रदणे नात्र संङयः । स्वधुनी गगा। 

हेमाद्रौ उ्यासः- सवै भूमिसमं दानं सर ब्रह्मसमा दिजाः। सव 

्गगासम॑ तोयं सहुस्रस्ते दिवाकरे । ईदोक्चगुणं पुण्यं रवेदैशणुणं 
ततः । गंगातोये तु संग्रत्ते ददो; कोरी रवेर्दशा । गंगाकोटिक्ल- 

हखस्य यत्फटं कमते नरः । तत्फटं जाहवीखाने यहु्स्ते दिवा- 
करे । चद्रदुश्रहे चेव योऽवगादेत जाहवीं । स सातः स्वेतीथैषु 
किमर्थमटते मदी । इति । व्रह्मवुरागे-तिखो नचो महापुण्या 
वेणी मोदाथ जाहवी । गां हरीशांगतः ब्राक्षा गंगा इति टि की- 
तिताः । इति । गां टरीद्ांधिकात्माता इति पाटांतरं । दरेश्धरणः 
ददाश्य हिरः तस्माद्वा घाता दयैः इति माधवः । मगाल्ला- 
नासंभवे नंतरे खायात् । तदुक्तं सहाधारते-गंगालानं तं 
कुर्वीत ग्रहणे चंद्रसु्रयोः । महानदीषु चान्यासु खानं कयाच- 
थाविधि । इति । महानद्य उक्ता ब्रह्मपुराणे-गोदावरी भीम- 
स्थी तुंगभद्रा च वेणिका । तापी पयोष्णीं धिध्यस्य दक्षिणे तु 
भरकीर्तिताः । भगीरथी नर्मदा च यञ्ुना च सरस्वती । विशो- 
का च वितस्ता च विध्यस्योत्तरतस्तथा । इति । तद् भाव त॒ हां खः- 
चापीकरूपतडागेषु गिरिप्र्लवणेषु च । नथा नदे देवखाते सर- 

सीषृद्धतांबुनि ! उष्णोदकेन वा सनायाद्रदणे चद्रसूयंयोः 1 

इति । अत्रोष्णोद्कमातुरविषयम् । तदाह त्याघ्ः-आादिलय- 
किरणः पूतं पुनः; प्रतं च वहिना । अतो ग्याध्वातुरः सायाद्र- 

हणेष्युष्णवारिणा । इति । अतप्वोप्णोदकमारभ्य समुद्रजरप्ते- 

धृत्तरोन्तरप्राशस्त्यमाद माकडेय ः-शीतसुष्णोद कात्पुण्यमपा- 
रक्यं परोदकात् । भूमिषमुद्धुतात्पुण्यं ततः प्रख्रवणोदकम् । त 

तोपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदीजङम् । तीथेतोयं ततः पुण्यं ` 
महान्वु पावनम् । ततस्ततोऽपि गंगां पुण्यं पुण्यस्ततो-. 

शुधिः । इति । 
ग्रहणे मासविरेषरेण नदीविरोषस्य प्राशसत्यमुक्तं हेमाद्रौ 

देवीपुराणे -कार्तिके प्रहणं रषठं गगायस्ुनसंगमे । गगायमु- 

नमिति स्वौ ददो विभावैकवद्धवतीयकवद्धावः । मागे त॒ 

म्रहणं शरेष्ठं देविकायां महामुने । पौषे ठ न्भैदा पुण्या माघे 

संनिदिता शुमा । फाद्णुने वरुणा पुण्या चैत्रे चेव सरस्वती । 

वैशाखे ठु महापुण्या चंद्रभागा सरिद्वरा । च्येष्ठे ठु कौरिकीः 
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पुष्या आषाढे तापिका नदी । श्रावणे सिघुनामा तु तथा भादर 
ठ गंडकी । आश्विने सरयूः ष्ठा भूयः पुण्या लु नमेदा । गोदावरी 
महापुण्या चंद्रे राहुसमन्विते । सूर्य च राहुणा च्रस्ते तमोभूते 
महामुने । नमैदातोयसंस्परच्छतशृतया भवंति ते । ये सुय सै- 
हिकेयेन भ्रस्ते रेवाज्रं जनाः । स्पृरंति चावगते न सा प्रक- 
ति(मौ)मानवी । स्मृत्वा शातक्रठफरं दष्टा गोदानजं फलं । स्पृष्टा 
गोमेधतुर्यं तु पीत्वा सौत्रामणिं लमेत् । खात्वा बाजिमखं पुण्यं 
आघ्रुयादविचारतः । रविचंद्रोपरागे त॒ भयने चोत्तरे तथा } पव 

गंगापि दर्व्या तद्वदेव सरस्वती । तैव माहस्ये-गंगा कनखले 
युण्ये प्रयागं पुष्कर तथा 1 कुःदक्षेत्रं तथ पुण्यं राहुग्रस्ते दिवा- 
करे ! माधवे महाभारते -सवैस्वेनापि कतैव्यं राद्धं वै राहु- 
दर्षन ! अङुर्वाणस्तु नास्तिकयात्प॑के गोरिव सीदति । ऋष्य- 
द्य॑गः-चंदरसूयैग्रहे यस्तु श्राद्धं विधिवदाचरेत् । तेनैव सकला 

पृथ्वी दत्ता विप्रस्य वै करे । विष्णुः-रइददौनदत्तं हि श्राद्ध 
माचंद्रतारकं । पुण्यं च सर्वकामीयं पितृणमुपतिष्ठते ! रा 
तात्तपः-सख्नानं दानं तपः श्राद्धमनतं राहुदर्शने । आसुरी स- 
चिरन्यत्र तस्मात्तां परिवजैयेत् । देवलः-यथा सानं च दा- 
न॑ च सूर्यस्य श्रहणे दिवा । सोमस्यापि तथा रात्रौ स्नानं दानं 
विधीयते 1 इति ! कौर्मे-नेमित्तिकं त॒ कर्तव्यं घरण चद्रसूरय- 
योः 1 बांधवानां च मरणे नारकी स्यादतोऽन्यथा । अत्र श्राद्धं 
सामेन देखा वा कार्थं । तथाच देमाद्रौ भविष्यत्पुरा्ण- 
साधवे वौधायनश्च-अन्नाभावे द्विजामवे रवासे पुत्रजन्म- 
नि । देमश्राद्धं घ्रहे चैव ङर्याच्छ्रदः सदैव टि । रातातपः- 
शआपद्यनस्नौ तीथं च चंद्रसूर्यग्रहे तथा । आमश्राद्धं कुवीत हे- 
मध्राद्धमधापि वा । इति । प्रयोगपारिजते गोभिलः 
दध रविग्रहे पिघ्नोः प्रव्याव्दिकमुपस्थितम् । अन्नेनाक्तंभवे देशना 
कयौदामेन वा सुतः । इति । यानि तु-अभ्रेनेवाब्दिकं कुयद्धि्ना 
चामेन मन कचित् । दत्यादिवचनानि तानि ग्रहणदिनातिरिक्त- 
विषयाणि । यानि तु-ग्रदणान्तु द्वितीयेहि रजोदोषात्तु पंचमे ] 
ग्रस्तोदये तु च॑द्रस्य त्रस्तस्ते च परे दिने) इति कैथिदिखि- 
तानि तानि निभैकन्येव । व्रयोगपारिजातनि्णयास्रत- 

१ क्रतुरातफलः, 
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मदनपारिजाततादुदाहतवचनविरोधात् । सूतकादौ विचयमा- 
नपि ग्रहणे खानश्राद्धदानानि कर्तव्यानि । तथाच हेमाद्रौ 
छैगे-चंदसग्रदे ख्रायात्सूतक्े खतकेपि वा । अल्लायी श- 
त्युमाभरोति शायी पापं न विंदति । खूतके शतके चेव न दोषो 
रादुदसीने । तावदेव भवेच्छुद्धियौवन्भुक्तिमै दश्यते । इति । 
अचर प्रथमवचनेनैव स्नाने विहिते द्वितीयवचनं दानादैर्विधा- 
नार्थं । माधवे ब्रद्धवसिश्ठः- सूतके खतके चेव न दोषो स- 
हुदरीने । तावदेव भवेच्छुद्धियोवद्वाहुनै सचति । इति । हे- 
माद्री स्थर्यतरे- सूतके शतके चैव यदि स्याद्राहुसूतकम् । 
तावन्तव्सूतर्क नास्ति यत्वद्ाहुनै मुंचति । इति । क(लादर अ- 
गिशः-सवं वणौः खूतकेपि सखुतके राहुदर्ने । खात्वा श्राद्धः 
परकुरवषरन्दानं श्ाछ्यविवकितम् । इति । दैमाद्िमाधवका- 
छादद्दीनिणीयास्रतमदनरल्लादिष्वपीत्थमेवोक्तम् । पतेन 
सूतके तके चैव न दोषो साहुदशैने । खानमाघरं तु कतेव्यं 
दानश्नाद्धविवजितं।इति संवत्सरप्रदीपादिगोडयरंथा उपेक्ष्याः। 
आहत्य श्रद्धदानविधायकांगियेवचन-यावत्तावच्छब्दयुक्त- 
सिंगपुराणादिवचनदेमाद्रयादिनिवंधविरोधात् । दूनविष्ये 
सरवे ब्रह्मसमा दविजा इत्युक्तं तथापि-दातव्यमिति यद्दानं दीयते 
जुपकारिणि। देशे काठे च पात्रे च तदनं सात्विकं स्परुतम् । इति 
वचनात्पा्छामविवयं तदिति वोध्यम् । तत्र पाच्रलश्चणमार्द 

यान्ञवल्च्यः-न विद्यया केवख्या तपसा वापि पात्रता । यज 

बरृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं प्रच्चते 1 इति । पाचरतारतम्पेन फ 
ठकतारतम्यमाद दश्चः-सममव्राह्मणे दानं दिशुणं ब्राह्मणे । 
भ्रोजिये शतसादस्नं पात्रे त्वानेव्यमश्चते । इति । भारते भू- 
भिगीवः सुवर्ण वा धान्यं वा यद्यदीप्लितं । तत्स्व ग्रहणे देय- 
मात्मनः भ्रेय इच्छता । इति । व्रहणकाले खपादिनिषेधः सि 

वरदस्ये-सूयेदुब्रहणं यावत्तावच्छुयौज्पादिकम् । न स्वपेक्न 
च भुंजीत सख्रात्वा भुंजीत मुक्तयोः 1 इति । भोजनं तु प्रहणपूवै- 
काले धरस्तास्ते चोच्तरकाछेपि निषिद्धम् । तदुक्तं हेमाद्रौ मा- 
त्स्यै च॑ दसूर्यश्रदे नाचादचात्छात्वा तु सुक्तयोः । अविमुक्तास्त- 
गतयोरषटरा स्नात्वा परेहनि । तन्नेव ब्राद्ये-नाश्चीयाद्थ तत्कि 
ग्रस्तयोश्चद्रसूर्ययोः । मुक्तयोस्व॒॒छरतसरानः पश्चाद्भुञ्यात्छ्~ 
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घेद्मनि । अच स्ववेदमनीत्युक्तया परान्ननिषेधो गम्यते ! चि- 
दणुधर्मोन्तरे- च॑द्रस्य यदि वा भनोचैसिन्नहनि भारीव । च्र- 
हणं तु मवेत्तच न पूर्वं भोजनक्रिया । नाचरेत्सग्रहे चैव तथै- 
वास्तमुपागते । यावर्स्यान्नोदयस्तस्य नाश्नीयात्तावदेव तु । 
युक्तं दष्टा व संजी स्नात्वा चेव यथाविधि । अज चंद्रश्रहे स 
मस्तद्रिने भोजननिषेधो श्रस्तोदयविषयः । च्रस्तोदये विधोः पूर्व 
नादभोजनमाचरेत् । इति वरद्धवसिष्टकवाक्यस्वात् । अथेय- 
तरादधश्चोभ्वं यदा चंद्रधदो मवेत् । पूर्व पूर्वत्र भोक्तव्युत्तरे 
चोत्तरेपि च ! दति हेमाद्रौ पाद्या । अधररात्ात्पू् भ्रदणे 
पूर्व् पूर्वाह्षे अधैराचादूध्वं ग्रहणे उत्तरे अपरह्ञेपि याम्रय- 
प्य॑तमिलयथैः । नायात्सुध्रदात्पूवैमह्वि सायं राशिच्रहात् ॥ 
प्रदकाङे च नाश्चीयात्छात्वाश्नीयात्तु सुक्तयोः । मुक्ते शशिनि 
शंजीत यदि न स्यान्महानिशा । स्नात्वा द्रा परेक्ठयदयाट्रस्तास्त- 

भितयोस्तयोः । यत्तु हेमाद्रौ स्कदि-यदा चंद्र्रदस्तात नि- 
कीथात्परतो भवेत् 1 भोक्तव्यं तात पूर्वके नापरान्े कथंचन । 
पूर्वे निशीथाद्रदणं यदा चंद्रस्य वै भवेत् । तदा दिवा न कतै- 
ष्यं भोजनं शिखिवाहन । इति । अन्न प्रथमवाक्यं -चंदसूयैष्रहे 
नाद्यादाद्यं यामचत्॒रयं । केचित्रितयमिलयाहु्मुनयो शशुनंद्न 1 
षति देमा्युदाहतव्रहयवेवततैकवक्यात्पाक्षिकयामचतुषटयवेधासि- 
भ्रायम् । दवितीयं तु-्रस्तोदये विधोः पूर्वै नादर्भौजनमाचरेत् ! 
इृत्यायेकवाक्यत्वात् निश्ची यात्परत इति प्रथमवाक्ये निशीथ 
शब्देन रात्रिपूरधरस्यैव ्हणात्पू्व निशीथादित्युत्तरवाक्येपि 
तस्येव ग्रहणम् । तेन तस्मात्पूर्व दिनशेषे इत्यथौत् स्तोदयाधिषय- 
मिति ज्ञेयम् । अत एव-ब्रदणं तु भवेदिदोः प्रथमाद्धियामतः ॥ 
भंजीतावर्तेनाप्पूच प्रथते परथमादश्ः । आवर्तनं दिनमध्यं । सू्ै- 
ग्रहे तु नाश्नीयःप्पू्वं यामचतुयं । चद्रप्रहे तु यामांद्लीन्बालन्र- 
दातुरे्िना । इति भार्कण्डयन्रद्धगौतमवाक्यार्भ्या चंद्र ् रह्म- 
तपूव यामजयमेव भोजनं निषिध्यते ! अत पव यसिन्यामे च॑द्रध~ 
दणं तनः पूर्य यामयं त्यक्त्वा भुंजीतेति देमाद्यादिसकख- 
निधा; संगच्छते । वालादिविष्ये त्वाह हेमाद्रौ मार्कडेयः- 
सायाहे ्रहणं चेत्स्याद्पराद्वे न भोजनं । अपराहे न मभ्याहे म- 
'्यहे नतु संभवे । भुंजीत संगवे चेत्स्यान्न पूवं भोजनक्रिया ४ 
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इति । ईंषदसमर्थं प्न्यक्तं हेमाद्रौ स्शरलयंतरे- सायाहे संगवेश्ची- 
याच्छारदे संगवादधः। मध्याहै परतोऽश्नीयान्नोपवासो रविग्रह । 
इति । दारदः अपराहः । गार्य; -संध्याकाठे यदा राहुर 
सते शाशिभास्करो । तदहनैव भुंजीत रा्ावपि कदाचन । सा- 
यंसंध्यायां सूर्यस्य म्रस्तास्ते पू्सिन्नहिं उत्तरस्यां रात्रो च न भो- 
क्तव्यमिव्यथैः । परातःसंध्यायां चंदरस्य प्रस्ता पूरचस्यां रात्रौ 
उन्तरस्मिन्नहधि च न भोकव्यमियथैः ! समर्थस्य तु भोजने ध्राय- 

धित्तय॒क्तं षट्निरान्मते-च॑द्रसूग्रहे शुक्त्वा भाजापलयेन शयु 
द्यति । तस्िन्नेव दिने भुक्त्वा अिराञरेणेव द्युख्यति । इति । 
तस्मिन्दिने निपिद्धपूर्वोचरकाद्योरिव्यथैः । सुत्तयन॑तरमपि भ्र- 
ह णतत्पूवैकारुपकं न भोक्तव्यं शतमन्नं विवजेयेदित्युदाहतव- 
चनात् । नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं प्रहपयुषितं च यत् । इति भिता- 
क्षरायां वचनाच्च । 

केषु केषुचित्पयुषितत्वदोपो नास्तील्ाद ज्योतिर्निवंपे मे- 
लिधि-जास्नां पयस्तकं दधि सखेदाञ्यपाचितम् । मणि- 
कस्थोदकं चैव न दुष्यद्राहुसूतके । इति । मन्वथशु 
तावल्यां-अन्नं पक्मिद् त्याज्यं खानं सवसनं गृहे । वारित- 

क्रारनारादि तिल्दर्भेचं दुष्यति । इति । जखे पथपितत्वं म॑ग।- 
ज्रखातिरिक्तस्वद्पज्टविषयं वोध्यम् । चद्वप्रस्त॑स्ते विच्चेषमाह् 
मदनरन्ने उशना-भरस्ते दयस्तंगते त्विदौ ज्ञात्वा सुक्तयवधा- 
रणं । खानटोमादिकं कायै सुंजीतेटूदये पुनः । इति । 

नक्षचविदरेषेषु ग्रहणेषु द्युमाञ्युमफल्माह देमाद्रौ गगः 
तिष्यश्चैवाजपादं च याम्यं भाग्यं च पैठृकं । पेद्राप्रमचिदैवल्यं 
सत्तेतान्यानखो गणः । आजपादं पूर्वाभाद्रपदा । याम्यं मरणी । 
भाग्यं पूर्वाफव्युनी । वेदकं मघा । रेद्रा्चं विशाखा । अञ्चि- 
दैव्यं इृत्तिका । आनले मंडे दृष्टं ग्रहणं रविसोमयोः । रा- 
कञो भर्यंकरं वियास्प्रजानां वहुदोषछत् । अदिदुध्यं तथा पौष्णं 

भुङमाप्यं च शांकरं । वारुणं सपेदेवत्यं वारुणं मेडकं स्यतं । 
अदिवुध्यमुच्तसाभाद्रपदा । पौष्णं रेवती 1 आप्यं पूर्वाषाढा 
शकरमाद्री । वारूणं शततारका । ख्ैदैवत्यमान्छेषा । पतस्ि- 
शयुपशगे स्यान्मंडरे सोमसूयैयोः । दुरभिक्षामयनाद्यस्तु प्रजाना- 
भिति निश्चयः । श्षाणामर्यमादीनां चतुणा च पुनर्वसुः । सौ. 
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य॑ तथाण्बिदैवत्यं वायव्यं मंडलं भवेत् । अर्य॑मदीन्युत्तसाफ- 
ल्युन्यादीनि । सौम्यं खगशीषं । अश्विदैवत्यं अश्विनी । समरं 
समयं चैव दुर्भिक्षं कुरुते चिरात् । व्याधिश्खश्चिकोपश्च भ- 
उरेसिदधुपषठुते 1 ज्येष्ठा ब्राह्यं तथा मेनं धण्देशं वासवं तथा । 
वैष्णवं वैश्वदेवं च पुर्तस्य मडलम् । ब्राह्मं रोहिणी । मैचमयु- 
राधा । प्राण्देशमभिजित् । वासवं धनिष्ठा । वैष्णवं ध्रवणं । 
्ैद्यदेवं उत्तराषाढा । मेडरेसिन्समुत्पक्ने प्रहणे जगतां शुभं । 
आनद सर्वभूतानां विदधाति विशेषतः । 

मंडरुविरेष्रेण इांतिविदोषमाद कादयपः-आ्रेथीं का- 

श्येच्छांति शांतिं छर्याचच वारुणीं 1 वायव्या हांतिरिष्येत मा- 
हद तत्र कारयेत् । इति तन्तदेवतापूजाजपहोमादिकमुक्तं त. 

द्वाजभिटोकदिता्धं कार्यं । जन्मरद्यादिषु व्रहणे दोषमाह ग- 
गै;-जन्मस्ताष्ररिप्फांकदरामस्ये निशाकरे । दष्टोरिषटप्रदो सहु 
जन्म निधनेपि च 1 रिप्फ द्वादशं 1 अंका नव । निधने सकप्तम- 
तारा । यन्नक्चत्रगतो राह्ग्रसते शशिभास्करौ । तज्ञातानां भवे- 
व्पीडा ये नराः शांतिवर्जिता । यश्य जिजन्मनक्चतरे तस्य सेगो- 
थवा सृतिः  अन्मदरामेकोनविदानि च्रीणि जन्मनक्षचाणि | तस्य 
हानं च होमं च दैवार्चनजपौ तथा । उपरागाभिषेकं च कुयौ- 
च्छांति भविष्यति । स्वर्णेन काथ पिष्ठेन इत्वा सरस्य चारृति । 
घ्राह्यणाय ददरेत्तस्य न रोगादिश्च तत्कृतः । सर्षस्य सर्पाकारस्य 
श्टोरित्यथैः । अद्धुतसागरे -भा्मवः-यस्य राज्यस्य नक्षत्र 
स्वर्भादुखपरज्यते । राज्यभंगं खुडल्नारं मरणं चात्र निर्दिशेत् । 
राज्यस्य नक्षत्रं राज्याभ्पिकनक्षचमिति तत्रैवोक्तम् ! ज्योतिः- 
सागरे-सोवर्ण कास्येन्ना्गं पठेनाथ पलाध॑तः । तद धैतस्तद्- 
शन फणायां मोक्तिकं न्यसेत् । ताघ्रपात्रे निधायाथ घृतपूर्णे 
विरोषतः } कांस्ये चा कांतटोहे वा न्यस्य दद्यात्छदक्षिणं । च॑. 
दषे तु रूप्यस्य विवं दधात्सदक्षिणम्। नागं सक्ममयं सुरथग्रहे 
चिवं तु देमजम्। वुरंगरथगोभूमितिरुसर्पिशच कांचनम् । कतल- 
विवेके-सखुव्णनि्मितं नागं सतिलं कांस्यभाजनम्! सदक्षिणं 
सवसं च ब्राह्मणाय निवेदयेत् । सौवण राजतं वापि किवं 
कृत्या स्वराक्तितः । उपरागमवङ्केशच्छिदे विग्राय कदपयेत् । 

१ जननदशमः. ~ 



मम दयतिप्रदे भव । विधुतुद् नमस्तुभ्यं सिहिकानद्नाच्युत । 
दानेनानेन नागस्य रश्च मां वेधजाद्धयात् । इति । 

चातिर्च्छा चास्स्ये-यस्य रादि समासाद्य भवेद्रहणसं- 
भवः । स्यानं तस्य प्रवक्ष्यामि भंजौपधिसमन्वितम् ! च॑ द्रोपरागं 
संप्राप्य कत्वा व्राद्मणवाचनं । संपूज्य चतुरो विप्रान्टु्कमालव्या- 
उखेपनैः । पूर्वमेवोपरागस्य समानीयोषधादिकं । स्थापयेच्तुरः 
ङुंमानवणान्सङिखान्वितान् । गजाश्वरध्यावदमीकसंगमाद्रद- 
गोकुखात् । राजद्वारप्देशाच्च श्यृदमानीय निक्षिपेत् । पंचगव्य 
पंचरद्ं पंचत्वक् पंचपट्वं । सेचनं पञ्चकं शंखं कुद्कमं स्कचं- 
दनं । शुक्तिस्फटिकतीर्थाबुसितसषपशुग्णुलन 1 मधुकं देवदार 
च विष्णुक्तातां शतावर्यं । वलां च सहदेवीं च निश्ाद्धितयमे- 
च च । गजद॑तं कुंकुमं च तथेवोरीर्चदनं । एतत्सव च निक्षिप्य 
ऊुमेष्वावादयेत्ुरान् 1 सवं समुद्धाः सरितस्तीथौनि जरद् 
नदाः । आयांतु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः । योसौ वज्रधरो 
देव आदित्यानां भ्रुर्मेतः । सहस्रनयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपो- 
हतु । सुखं यः स्ेदेवानां सत्ता्चिरमितथुतिः 1 चंद्रोपरागसं- 
-भूतामच्चिः पीडां व्यपोहतु । यः कर्मसाक्षी खोकानां धमो महि- 
पवाहनः । यमश्चद्रोपरागोच्थां ्हपीडां ० । रक्चोगणाधिपः साक्चा- 
न्नीखांजनसमप्रमः। खज्गदस्तोतियीमश्च ग्रहपीडां ० । नागपाक्धसे 
देवः सद्ा मकरवाहनः । स जखाधिपतिर्देवो प्रमी डां ० । प्रा 
णरूपो हि भूतानां सदा टकृष्णसग्रियः । वायुश्चद्रोपरगोत्थां 
ग्रहपीडां ° । योसौ निधिपतिर्दवः खङ्धद्रूलगदाधरः। च॑द्रोपसग- 
कट्युषं धनदो व्यपोहतु । योसा्विदुधरो देवः पिनाकी वृष- 
वाहनः । चद्रौपरगपापानि स नादायतु शंकरः । चैरोक्ये या- 
नि भूतानि स्थावराणि चराणि च । ब्रह्मविष्ण्वकेसद्राश्च दहतु 
मम पातकम् । एवमावादयेदेवान्मत्ररेभिश्च वारणैः । एतानेव 
तथा मबान्स्णपटटे विटेखयेत्  ताश्रपट्केऽथ वा ठेख्या नववखे 
तथेव च । मस्तके यजमानस्य. निद्ध्युस्ते द्िजोत्तमाः । कलशा- 
नद्रव्यसंयुक्तान्नानारूपसमन्वितान् । ग्रहीत्वा सखापयेदद नद्रपी- 
ठोपरि स्थितं । पूर्वैरेव तु मरैश्च यजमानं द्विजोत्तमाः । अभिपै- 

१ शगुग्गुखान्; गुग्गुखम्. 

देस्पुन्चि 
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क ततः कथुरमत्ैवीरणसूक्तकैः । आचार्यं वरयेत्पश्चाच्छणैपहं 
निवेदयेत् । आनचचर्ये दश्चिणं दयाद् गोदानं च स्वशक्तितः । 

होमं चापि प्रङर्वीत तिषेव्यहतिभिस्तथा । दानं स्वशक्तितो 

दच्यायदीच्छेदात्मनो हितं । सूयग्रहे सूयेनामयुक्तान्मंञांश्च की- 
तयेत् । अनेन विधिना यस्तु ब्रहणे सानमाचरेत् । न तस्य प्र. 

हणे दोषः कदाचिदपि जायते । इति य्रहणशंतिः 1 

खारसखंग्रहे-सतीथैऽकंविधुग्रासे तंदुदामनपवेणोः । मत्र- 

दीक्षां भरङुवौणो भासर्रादीच्र रोधयेत् । रामा्चनचंद्रिका- 

यां-चद्रसयैत्रहे तीथ सिद्धक्षेत्रे रिवाख्ये । मंजमातप्रकथन- 

सुपदे शखः ख उच्यते । इति । पुरश्चरणच॑द्रिका्यां-अथवा- 

न्यप्रकरेण पुरश्चरणमिप्यते 1 व्रदणेकस्य चंदवा शचि; पूषै- 

मुपोषितः । ब्रहणादिविमोष्चांतं ऊपेन्मेनं समाहितः । अनंतरं 

ददान कमाद्धोमादिकं चरेत् । होमाश्चक्तौ जपं कर्याद्धोमसं- 
ख्याचतुमणं । षड्कणं बाएगुणितं यथासंख्यं द्विजातयः । तेषां 
रीणां तु विज्ञेय्तेपामेव समो जपः । यं वर्णमाधितः शुद्रस्त- 

जपस्तस्य कीर्तितः 1 जपाद लां शतो होमस्तथा होमात्तु त्ैणं । 

नमोतं मंचमुच्चायै तदंते देवताभिधां 1 द्विती याताम पश्चात्तपै- 

-याभि नमोतक्क । तर्षणस्य दशांशेन माजेनं कथितं किर । त- 

चेवं देवतारूपं ध्यात्वात्मानं प्रपूज्य च । नमोँतं मंत्रसुच्चा्यं त- 
दते देवतामिधां । द्वितीयांतामदे पश्च(दभिविचाम्यनेन ठु । 
तोयैर्जलिना डदधेरभिषिचेत्स्वमूषैनि । मार्जनस्य दशांदोन 
ब्राह्मणानपि भोजयेत् । विधाराधनमात्रेण व्यंगं सांगं भवे- 

द्यत; । ततो मंचप्रसिच्यथं गुर संपूज्य तोषयेत् । णवं 
च म॑त्रसिद्धि; स्यादेवता च प्रसीदति । इति । इदं च पुरश्धरणं 
ग्रस्तोदये अ्रस्तास्ते च न भववि । व्रहणादिविमोक्षांतमिव्यभिधा- 

नादिति । 
निर्णीतस्य अहणतचत्छृत्यस्यायं संग्रहः । तदेश्चस्यपुरुषश्य 

चाश्चुषक्ञानयोग्यमेच अरणं स््ानादो निमित्तम् । तत्र यसि- 
न्यामे चंद्र ग्रहणं तस्ात्पूवं याम्यं व्यक्त्वा भोजनं कार्य । सू- 
य्॑रहापूर्वै यामचतु्यं त्याज्यं । सू्ंय्स्तोदये पूर्वरा् चंदरभ्र- 

स्तोदये संपू्णदिने च न भोक्तव्यं । ्रस्तस्ते तु पुनरूदयपर्थतं 
द्ाक्तेन न भोक्तव्यं 1 बालबृद्धातरे्हणयामात्पूवैमेकं यामं दय- 
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क्त्वा भोक्तव्यं । स्प तरं सचेलं तूष्णीं मजनं इत्या पश्चात्स 
कल्पपूर्वकं स्म्रानश्राद्धजपटोमदेवपूजाद्ानानि कतैव्यानि 1 आ- 

क्ौचादौ विचमानेपि ब्रहणनिपित्तकस्जानधाद्धादिकं कर्तव्यमेव 
भरक्त्यनतस् च स्मन कर्तव्यभिति इति पुरपाथाचतामणों 

श्रहटणनिर्णयः | 

अथ संक्रांतिर्निर्णीयते । ताश्च संक्रंवयो दादर । 
तदाह हेमाद्रौ वसिष्ठ ः-अयने दे विषुवे दे चतखः पडशी- 
तयः । चतस्नो विष्णुपचश्च संक्रांल्यो दादश र्ष्धताः । द्वक 
कीटसं्रती दे तृदण्दक्िणायने । विषुवती तखा मेषौ तयो- 
जध्ये ततोऽपसः । वषचघुध्िक्तङमेषु सिदे चेव यद् रधिः। 
पतद्धिष्णुपदं नाम विषुवादधिक फलम् । कन्यायां मिथुने मीने 
धयुष्यपि रवेरतिः । षडशीतिभ्रुखी प्रोक्ता षडशीतिफला गुणेः। 

दषो मकरः । तयोर्विषुवायनयो्मध्ये अपराः विप्णुपदययः षडरी- 

तिसुख्यश्च वारविशेषयोगेन नश्ष्रविरोषयोगेन च पएकेकस्याः 
संकातिः सतत नामान्युक्तानि हेमाद्रौ देवीपुराणे-सप्तधा सा 
तु विज्ञेया प्कैकैव यथा शृणु । मंदा मंदाकिनी ध्वाक्षी घोरा 
चेव महोदरी । राक्चसी मिधिता मोक्ता संक्रांतिचैप सप्तधा | 
स्यं घोरा विधौ ध्वांश्षी भौमवारे महोदरी । बुधे मंदाकिनी 
नाम मंदा सखुर्पुयेदहिते । मिधिता शुक्रवारे स्याद्राक्षसी च 
शनैश्चरे । म॑द्ा श्वेषु विज्ञेया खदो मंदाकिनी तथा । क्षिपे 
ष्वाक्षी विजानीयादुतरर्घोरा भकीर्तिता। चरे्॑दोद्री जेया कूरे 

स्तु राश्चसी । मिधिता चैव निर्दिष्टा मिश्चऋशचेष्ठ संक्रमे । 

श्रवमरद्वादीनि नक्षत्राण्युक्तानि रल्मालखायां-सेदिणीसदित- 

मुत्तरा्रथं कीर्तयति अनयो शुवाह्यं । त्वाषरूमित्रशरिपृषदै- 

वतान्यामनंनि मुनयो श्दून्यथ । अश्नी गुरुभमकेदेवतं साभि- 

जिछघु चतुष्टयं मतम् 1 मूलशकरिवसर्पैदेवतान्यामनंति नज 

तीक्णसंक्ञया । वेष्णवज्रययुतः पुनर्व॑सखर्मारुतं च चरपंचक त्विदं । 

पू्विकानितयमंतकं मघेत्युम्रपंचकमिदं विदुबुधाः । इभ्य- 
वाहनयुतं द्विदैवतं भिश्रसंज्ञमथ मिश्चकमेखु । इति । त्वर 

चित्रा । मिच्रश्णदिपूुष्णदैवतानि क्रमेणायुराधाश्रुगङीषरवत्यः । 
गुरुभं पुष्यः । अकदैवतं हस्तः । शाकशिवसपेदेवतानि ज्येष्ठा 

दरदरेषा; । वेष्णवत्रयं श्रवणादित्रयं । मारुतं स्वाती । पूर्वि- 
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कात्रयं परर्वादि्यं । अंतकं भरणी । हव्यवाहनं कत्तिका । 
षिदैवतं विशाखा । भिचतुःपंचसताटनवद्वादरा एव च । क्रमेण 
धटिका द्येतास्तत्पुण्यं पारमार्थिकं । यथासंख्यं सवख संक्रतिषु 
एते सप्त काला द्रष्टव्याः 1 पास्मार्थिकं सृक्ष्मतमसंक्तिकषि 
धममौयुष्ठानाद्यत्वुण्यं रभ्यते तदेवेताखु घरिकाखु खभ्यते इत्यथैः. 

इति देमाद्विः । तसिन्पुण्यं तत्पुण्यमिल्यथेः । मदादीनां 
ब्राह्मणादीनां खखस्ूचकत्वसुक्तं हेमाद्रौ देवीपुराणे-मंदा 
विप्रजने दास्ता मंदाकिन्यस्तु राजनि । ध्वांक्षी वैद्येषु विक्ेया 
धोया दाद्धे उखप्रदा 1 महोदरी तु चोराणां शौडिकानां जथा- 
वहा ! चंडालपुल्कसानां च ये चान्ये कूरकर्मिणः । सर्वेषां 
कारकाणां च मिधिता चत्तिवाधैनी । शौडिकानां जयावहे- 
त्यत्र राक्षसीति ज्ञेयम् । तेन या यस्य जयावहा स तस्यां जाता- 
यामभ्युदयसाधनानि कर्माणि छुयौत् । अनिष्टसुचकत्वमुक्तं 
तभ्रैव- युपाः पीड्यंति पूवीहे मध्यहि तु द्विजोत्तमाः । अपरह्े 
तथा वेद्याः शद्धा अत्तमये रवेः! पिशाचा अस्तमये वापि अधै- 
ररे तु राश्चसाः | अभरसत्रे व्यतीपाते पीड्यंते नटनर्तकाः । 
उपःकाटे तु संकांतिर्दैति गोस्वामिनो जनान् । हंति भवरिता- 
न्सवीन्संथ्याकारे विशेषतः । संक्रतिजीयते यत्र भास्करे 
भूसुते शनौ ! विदमौसि भयं तच्च दुर्भिश्चावृष्िचोरजं । भरद्यो- 
तनस्य सक्रंति्याटरोनेदुना भवेत् ! तन्मासि तादशं प्राहुः 
द्युभाद्युभफर्टं यणां । इति । तत्रैव नागरणखंडे-स्वेः संक्रमणं 
रारो सक्रांतिरिति कथ्यते खानदानजपश्राद्धद्योमादिषु महा- 
फलम् । रातातपः-रविसंक्रमणे प्राते न स्रायाद्यस्तु मानवः । 
सप्तजन्मनि रोगी स्यान्निश्रनश्चैव जायते । संक्रांतौ यानि 
दन्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः । तानि नियं ददाद्य्कः खटश- 
गुणितानि वै । अयनादौ सदा देयं द्वव्यमिष्ठं यदे च यत् । 
षडरीतिमुखे चेव विमोक्ष चद्रसूयैयोः । तत्रेव देवीपुराणे- 
विपुवेषु च यज्ञप्तं॑दत्तं भवति चाक्षयं । एवं विष्णुपदे चैव 
षडशीतिमुखेषु च । भरद्राजः-प्डशीव्यां ठ यदत्तं यद्ानं 
विघुवद्वये । दश्यते सागरस्यांतस्तस्यांतो नेव दयते 1 रातभि- 
दुश्षये दानं सदस तु दिनक्षये । विषुवे रातसादसखं व्यतीपाते 
त्वनंतकं ! इति । अयने विषुवे चेव चरिरात्रोपोषितस्तु यः ! स्नात्वा 
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योऽ्चयते भानुं खवेकामणटं टयेत् । अआरस्तक;-मयन वि- 

षुवे चेव चद्वग्रहे वथा । अदोयत्रोधितः सातः खवपापः 

मुच्यते । इति 1 अयं चोपवासः पुत्रवता न काथः 1 आदि- 
सेनि संक्रातौ ब्रहणे चंद्वसूयैयोः । उपवासो न करव्यो 
ग्रृदिणा चुतरिणा तथा । इति निषेधात् । तत्रव कठकापु- 

राणे-कनकं कुटिकं नीरुं पद्मरागं च मोक्तिके । एतानि पच- 

रलानि न्यसेदेवस्य सृधरैनि । रलानां चाप्यभावे ठत कप कपी- 

धमेव वा । सुवर्णं योजयित्वा तु तस्िच्ेवोत्तसायणे । विधिवच्च 

तथाभ्यच्थं गव्येनाच्येन भूरिणा । व्रक्षास्य यद्ेयित्वा ठु भरद्या- 

दतकंवटं ! दत्वा चोपस्करं भूयो त्ाद्वणान्धातामिः सदे ॥ 

सभोभ्य दृक्षयित्वा तु कद्पयेदनिवारितं । ककिर दीर्कम् । 

दक्चयित्वा दक्षिणया संतोष्य । कद्पयेद्धोजनमिति सेषः । 

उपोष्य सर्यमेवेतत्छुर्याद्धक्तिपुरःसरम् । पंचगव्यं तिटयुक्तं 

पीत्वा वै पारयेत्स्वयं । तिलैः स्नानं प्रकुर्वीत तेरेबोढर्वनं बुधः 
देवतानां पितृणां च उभाभ्यां तपेणं तथा । पास्येत्पारण कुयात् 1 
ऋमोधाविवक्षितः । उमाभ्यामिति तद्ध्यं चतुथी । होमं तिलः 
भ््र्वीत सवैदैवोत्तरायणे । तान्ये देवाय चित्रेभ्यो हारकेन समं 

ददेत् । यल्लादेव करोव्येवं चित्तं शमो निवेदय यः । उत्तराय- 
णमासाद्य नरः कस्मात्स रोचते 1 छद्कपक्षे त॒ सक्तम्यां यदा 
संकमते रविः । मरहाजया तदा सा वै सक्षम भास्करपिया । 
खानं दानं जपो होमः पिरदेवादिपूजनं । सर्वं कोटिगुणं भोक्त 
तपनेन मदजसखा । यस्त्वस्यां मानवो भक्त्या घृतेन सापयेद्राव । 
सोऽश्वमेधफलं प्राप्य तत; सूर्थपुरं व्रजेत् ! पयसा स्ना पयेदयस्तु 
भास्करं भक्तिमान्नरः । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो याति सुर्थखलोक- 

तां । हिवरहस्ये-तस्मात्तस्यां तिः स्नान काय चोद्धतने 
तिदे; । देवतानां पितृणां च सोदकेस्तर्पणं तिके: । तिला दे- 
याञ् पिमरेभ्यः स्दैवोत्तरयायणे । तिरुतेटेन देयाश्च दीपाः शि- 

वगृ शुभाः । सतिकेस्तंदुखेश्चेव पूजयेद्धिधिवहिजः 1 घरताभि- 
वेकं चा कुर्यान्महापुण्यफटेपष्छया । गव्येनाज्येन वा शंभोः भद्- 
दयाद्भृतकंवं । सर्पिषा रूपकं रम्यं त्वा श्रेयोभिच्रद्धये । इति । 

देमाद्री वसिष्ठः-सक्रंतिसमयः स्मो दुक्षेयः पिरितेश्चणेः 
तद्योगाच्ाप्यधश्चोध्यं चिरान्नाञ्यः पधिधिताः । रातातपः 
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अर्वाक् पोडश्च विकिया नाङ्यः पश्चाच्च षोडश । कालः पुण्योऽ- 

कुसंकातिरविदद्धिः परिकीर्तितः । देवीपुराणे-अतीतानागली 

भामोनचज्यः पंचद्द स्ताः ! संक्रत निमित्ते विहितस्य स्वा 

नदानदेनिषिद्धश्य चाध्ययने; पारनं मोग इति देभाद्विः । 

यत्तु त्रह्मयेवर्वे-विषुये षण्युहर्वः स्यात्पडसीतिखुखे धयं । 

तथा विष्णुपदे श्रीणि पुण्यानि कवयो विदुः } इत्यद्पकाल < 

अतिपादनं त्पुण्यतमत्वग्रतिपाद्ना्थं न तु नियमार्थं । अतपच 

चछातातप;-या याः संनिदिता नाञ्यल्तास्ताः पुण्यतमाः ₹ष्द्- 

ताः । इति । धमौद्धिवश्चते द्यायू राज्यपुत्रुखादयः । अधमा - 

दयाधिशोकादि विषुवायनसंनिधो । इति देवीपुराणेपि संनि- 
धाविल्यक्तेश्च । पवंच संकातिः पूयं उर्व च तिशन्नाङ्यः पुण्याः 

पोड पुण्यतराः ततो न्यूनाः पुण्यतमा इति क्षयं । तद्रैव 

संकरंतिसंनिदितपूर्वोत्तरकाख्यो; पुण्यत्वेपि दृक्षिणायने वि- 

स्णुपद्यां च पू्ैकालछः पुण्यतरः । उन्तयायणे षडरीति- 

भुखे चोत्तरः कालः पुण्यतरः । विषुवे ठ पूर्वै पश्चाच्च दश 

घटिकाः युण्यतराः । तत्रैव वौधाथनः-मविष्यत्ययने विष्णौ 

वतमाने तथा विषौ । षडकतीतिमुखेऽतीते व्यतीते चोत्तरायणे 1 

अयने दक्षिणायने } विष्णौ विष्णुपयां । विषौ विषुवति । च~ 

सि्ट;-मध्ये तु विषुवे पुण्यं भ्राभ्विप्णौ दस्षिणायने । षड्यी- 

तिमुखेतीते अदीते चोत्तरायणे । लोमाशक्षिः-याभ्यायने वि- 

प्णुपद्र तथादौ दाना्यनतं विषुवे ठ मध्ये 1 वदं खयतीते षडशी- 

तिक्र मदर्पयः खट्वयने च सौम्ये । इति । वृद्धवसिष्ठः 

अतीतानागते पुण्ये दे तूदग्दक्षिणायने । निरात्कर्कटके नाञ्यो 
५ (2 [श्प (3 

मकरे {वशतः स्पताः ' द्य वेव तु-धिशत्ककंटके नाञ्यो 

मकरे ठु दद्याधिकाः। मविष्यत्ययने पुण्या अतीते चोत्तरायणे । 

दशाधिकाश्चत्वारिशदिलयथः! ब्रहस्पतिः-भयने विशतिः पूवी 

मकरे विदातिः पराः । वतैमनि वुखामेमरे नाञ्यस्तूमयतो द । 

चृद्धवसिषठ;-पडशीव्यामतीतायामष्टिरकतास्त् नाडिकाः । चु- 

ण्याख्या विप्णुपद्याश्च ध्राक् पश्चादपि दोडहा 1 अष्टिः षोडश 1 क~ 

चित्तु पश्ठिरक्तास्तु नाडिका इति पाटः । तत्र पडशीतिमुखीनां 

चतखणामेकैकस्या; पेचदश पंचददोति षष्टिनाञ्यो क्ेयाः 1 प~ 

'उरीतिमुखेतीते नाञ्यः पचद्श सूषताः । इति स्कादैकवा- 
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यथाश्ुतम्माधवदरेनेन पवृत्ता अवाचीनत्रंथा उपेक्ष्यः । अत्र 
विष्णुपद्याः पयः पोडश घरिकाः पुण्याः पूवः पोडशाघटि काः 

पुण्यतमा इति बोध्यं । याम्यायने विष्णुपदे तथादाविव्युदष्ह- 
तानेकचचनेषु पूरचैकाटष्य पुण्यतमत्वभ्रतिपाद्नात् \ कन्यार्थं 
मिथुने चेव मीने धडुषि च द्विजाः । वरिक्राः पोडशा ज्ञेयाः 
परतः पुण्यदायकाः । चमे वृश्चि चेव सिदे मे तथेव च ॥ 

पूवैमष्टसुहत त प्रादय ख्वानजपादिपु । इति बृद्दक्नारदीखवच- 

नाच्च । एताद्छानि पुण्वातिरयभरतिवाद्कानि नलु निषसा- 

यनि । वद्योगाच्चप्यधश्चो््वं तिरक्नाञ्यः पविधिताः । इयादययसं- 

गतं स्यादिति हेमाद्भिः | रताश्च संक्रांतयो यदा मध्याह्लादि- 

काले वन्ति तदा पृर्घोत्तरकार्योः पुण्यतमयोरदिवसे काभात्त- 

नैव स्नानाचयुष्ठानं । यद् तूद्यानंतरमेव दक्षिणायनं विष्णुपदी 

चा भवति तदा-अहि संक्रमणे पुण्यमहः रस्लं प्रकीर्तितं । 
राजौ संक्रमणे मानोर्दिनाश्च खरानद्ानयोः । इति वचनेन रातौ 

संकांतो र्नो सानादिनिषेधसूचनादहन्येव सानदानव्यदु्ठानं । 

य सूर्यास्तात्ागेव उत्तरायणं पडल्लीतिमुखं वा भवति । संकम- 

णो्ध्यं कियानपि दिनभागो न भ्यते तदा संक्रलयासननपूबकाले 
अहन्येवानुष्ठानं । विषुवति तु पूर्वोचतस्योरपि कार्योः पुण्यत 

मत्वान्न रात्राचचुष्टानग्रसंगः । यदा तु रात्रौ पूर्वाधे संकरंति- 
स्तद्] पूरवदिनस्योत्तराथे सरानादेरयु्ठानं । यदा ठ रच्युत्तरार्धं 

संकातिस्तदोत्तरदिनस्य पूर्वा अनुष्ठानं । यद् तु रात्िपूरबेत्त- 

रार्धयोः सधौ संक्रातिस्तदा पूर्वदिनष्योत्तराधे परदिनस्य पूर्वा 

वाचुष्ठानं । तदाद चृद्धवसिष्टः-रा्ौ संक्रमणे पुण्यं दिनार्धं 

सख्ानदानयोः । अधैराचादधस्तसिन्मध्याहस्योपरि क्रिया ॥ ऊर्वं 

संक्रमणे चोभ्वैमुदयात्परहस्दयम् । पूर्णे चेदधरात्रे ठु यद् 

संक्रमते रविः 1 भहुदिनद्धयं पुण्यं सुक्त्वा मकरकर्कटौ । इति। 
अन्न दिनिद्वयशब्देन दिनद्वयार्थं॑गृ्यते । रघ्रौ संकमणे पुण्यं 

दिनाधं खानदानयो; । इति वचनैकवाक्यत्वात् । गोभिरो- 

पि-रत्नौ संकमिते मानो दिवा कुर्यात्तु तत्कि्या 1 पूरवस्मात्परतो 

वापि भरलयासन्ते्ठ तत्फलं । निगमे-विष्णुपदयां धनुर्मानदयु- 



अन्यु वै यदा । पूर्वोत्तरगतं रारो भानोः संक्रमणं भवेत् । 
पूर्वाह्णे पच नाञ्वक्ल पुण्याः रोक्ता मनीषिभिः । अपरद तुवै 
पंच श्रोते साते च कर्मणि । इति 1 देवीपुराणे-संपूणं अधे- 
रन्त उदयेऽस्तमयेपि च। मानार्थं भास्करे पुण्यमपू्े राव॑स- 
देखे । उदयः प्रातःसंध्या । अस्तमयः सायंसध्या । भासं करोतीति 
भास्कसे दिवसः 1 तस्य मानं प्रहरचतुशटयं तस्यां यामद्धय- 
मिदर्थः । अपू शवैरीदटे । दरम पूर्वसुत्तरं च तस्यिन्नपूणं । 
पबौरधस्य उत्तराभरस्य वा मध्ये इयथः । एवंच अधैरातरे प्रातः- 
संध्यायां सा्ंसंभ्यायां रातेः पूवैदके उत्तरदटे वा यद् संकाति- 
भैवति तद् दिनार्धं पुण्यमिलय्थः। राजौ कस्िन्भागे संक्रमणे 
कस्य दिनस्याध्रं पुण्यमिव्यपेक्षायां तन्नैवोक्त-अध्रैरातरे त्वसंपूर्णे 
दिवा पुण्यमनागतं ! संपूण उमयोघेयमतिरेके परेहनि । र्रेद- 
हयस्तधिरूपात्क्षणात्मकादर्थराव्ापू्वं संक्रांदो आगतमिति नपु 
सके भावेक्तः! न विद्यते आगतमागमनं यस्य तद नागतं पूवदिना- 
धैमिवर्थः। संपूरणं दलद्यसंधौ संक्रमणरूपक्रियाया दर्दयेनापि 
संबंध इति यावत् । तद् पूवोँत्तरदिनयोः उत्तरपूवीधेयोः पूवै- 
दिनस्योत्तराध्रं उत्तरदिनस्य पूवीं ज्ञेयमिलयर्थः । अतिरेके यदा 
संकरमणक्रियायाः पूर्वार्धेन संवंधो नास्ति उत्तरां एव स्का 
विस्तदोत्तरदिनाधं पुण्यमिदयर्थः । यत्तु माधवे-~रत्रिखेधा 
भिद्यते 1 मध्यवरतिघरिकाद्धयात्मक एको मागः । तस्मात्पूर्व 
ततरो द्वो भागाविति मागत्रयं कद्पयिषत्वा द्वितीययामांलधरि- 
का्यपादेपि संकांतावपि संपूर्णेैरात्रे इत्यनेनोत्तरदिनपूवाधंपि 
पुण्यक्षणास्ूर्व, एवं तृतीययामा्घरिकांलक्षणेपि संकरतो पू्ै- 
हिनस्योत्तयार्धपि पुण्यमित्युक्तं तद्दितीथयामांद्यक्षणात्पूवे संक्रंतौ 
पूर्वदिनाधेष्येव पुण्यत्वप्रतिपाद्क-अध्ररात्रे त्वसंपूणं दिवा 
पुण्यमनागतं । इति देवीपुराणवचनस्य रान्न संक्रमिते भानो 
दिवा कुयोौत्तु तत्कियां । पूर्॑स्मात्परतो वापि प्रत्यासचेष्तु त- 
त्फटं । इत्यादिभागद्वयव्यवस्थयैव प्यासन्नदि नस्येव पुण्यत्वबो- 
धकगोभिलादिवचनानां हेमाद्विमदनरल्ननिणयासतादि- 
निवंधानां च विरुद्धमिति अप्रतिज्ञातेसिन्न तत्तात्पर्यं, अध्रतिक्ञाते 
तात्प नास्तीति ्ाघवसिद्धांतादिति ञेयं । पतेन प्तन्माधव- 
श्रथाचुसारेण प्रवृत्ताः स्रतिकौस्तु भायर्वाचीन्रंया उपेश्ष्याः । 



संक्रतिनिर्णयः ३६३ 

पवं अर्थराच्रस्तंकांत दिनद्ययारध॑स्य विकव्पेन भराहयत्वे भाते 
व्यवस्थोका देवीवुराणे- आदो पुण्यं विजानीयाचद्यभिन्ना ति- 
थि्ैवेत् । अधैरामरे व्यतीते तु विज्ञेयमपरेहनि । इति । अर्धरात्र 
संकांतौ संक्रातिकालिकी तिथिः पूवैदिनस्योत्तयाधं वैते तदा 
पूवदिनस्योचराधर ब्राहयं ! यदि संक्ांयधिकरणीभूता तिथिः 
पूवैदिने नास्ति तदा तत्तिथियुक्तोत्तरदिनस्य पृवौधै ब्राह्यमिलय- 
थैसिद्धं । यदातु अधेरात्राङ्ध्वं संक्रातिस्तदोत्तरदिने संक्राति- 
कालिकतिथिनास्ति तथाप्युत्तरदिनपूर्वाधमेव ग्राह्यं । यदव्य 
रात्रसंकांतिकाटिकी तिथिरदनद्येपि भवति तद् विष्णुपदं पू- 

वदिनोत्तसा आद्यं । पडशीतिषुखे तूचरस्दिनपूर्वाध घाहं । विषुवे 
व॒ पोँत्तरस्य वा दिनस्याधै बराद्यं । इयं रात्रिसंकंतौ पुण्यकाल- 

व्यवस्था अयनातिरिक्तविषया । मुक्त्वा मकरक्कटाविल्यभिधा- 
नात् 1 अयनयोष्ठ मकरसंकांतौ रात्रौ जातायमुत्तरदिनाधै- 
मेव पुण्यं 1 ककैटसक्रांतौ राध्रौ जातायां पू्ैदिनाधै पुण्यम् । 
तदाद वृद्धगाग्यः-यदास्तमयवेटायां मकरं याति भास्करः । 
प्रदोषे वाधेरा्े वा स्नानं दानं परेहनि ! अधैरात्रात्तदूध्यं वा 
संक्रंतौ दक्षिणायने । पू्यैमेव दिनं आद्यं यावन्नोदयते रिः । 
-भविष्योन्तरे-भिथुनात्ककसंकांतियद्ा स्यदिश्युमालिनः । प्र- 
भाति वा निरीथे वां कुर्यादहनि पूवचैवः ! काशक तु परिखञ्य 
श्षषं सकरमते रविः) प्रदोते वाधैरात्े वा स्नाने दानं परेहनि। इति। 
द्षषो मकरः । बौधायनोपि-अस्तं गते यदा सूयं इषं यति 
दिवाकरः ! प्रदोषे वाश्ररात्रे वा तदा पुण्यं दिर्नात्तरं । दिर्ना- 
तरसुत्तरदिनं । एवमयनमिन्नसंक्रंतिषु रारो जातासु यथप्यथं 
पूवोँत्तरदिनाधस्य दक्षिणायने पूर्वदिनाधस्य, उत्तरायणे उचचर- 
दिनाधैस्य पुण्यत्वे सत्यपि पूवैदिनस्यांल्याः पचधरिकाः उन्तर- 
दिनश्याद्याः पंचधरिकाः पुण्यतमाः । तदढ्क्तं निगमे-चिष्णु- 

पद्यां धनुर्मौनचयुक्घन्यासु वे यदा । पूर्वात्तरगतं रात्रो भानोः 

संक्रमणं भवेत् । धूर्व पचनाञ्यस्ठ पुण्याः प्रोक्ता मनीषिभिः; 1 
अपराहे च प॑चेव रोते स्मातें च कर्मणि । इति । ब्रयुग् मिथुनं । 
स्कहदि-धयुर्मानावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं तथा । पूर्वापर 
{1 र, ~+, ~ \ (~+ १ --्ाध्- त 



च ऋ ४५ ० 
मासन्नसंकरमं पुण्यभित्याद्यप्ययनविषये न संबध्यते । अन्यसंक- 
विविष्ये सावकाशानामेषां मकर्ककटमाज्विषयक-यदास्त- 
मयवेकायामिव्यादयुदाहतविद्चेषचचनैर्वाधात् । एवमेतेर्वचनैः 
गात्रौ संकातौ तन्निमित्तकसख्ानादेर्दिने विधानात् शत्रौ तन्न 
कर्तव्यमिति अथीत्छिद्धं । मराहुर्दिनदययं पुण्यं मुक्त्वा मकरक- 
कटो 1 इति पथैदासोपि मकरकरकरयोर्दिनद्यं न पुण्यं कितु 
मकरः उन्तरदिनमेव, क्रे पूर्वमेवेति प्रतिपादनेनोपपच्यते । त- 

यापि- पुत्रजन्मनि य्ञे च तथा संक्रमणे रवे; । राहोश्च दशने 
खानं भरशास्तं नान्यथा निदि । राडुदश्चैनसंक्रांतिविवाहदालयय- 
वृद्धिषु । सानद्ानादिकं हस्तं निशि कास्यव्तेषु च ! ग्रहणो- 
द्वाद संकांतियाचरार्तिभ्रसवेषु च । श्रवणे चेतिहासस्य राघो दानं 
अरशास्यते 1 विवाहवतसंक्रांतिग्रतिष्ठाऋतजन्मस । तथोपसग- 
पातादौ स्नाने दाने निशा श्युभा। ऋतुः गभौधानम् । पातो 
व्यतीपातः 1 शति चद्धवसिदछयाज्ञवल्क्यसुम॑तुविष्णुवच- 
जनानां रा्ावेच संक्ांतिनिमिन्तस्नानादिविधायकानां निरवका- 
छ्स्मेन सर्वसंकरांतिविषयत्वे पराहुर्दिनद्वयं पुण्यमिल्यस्य वेय्या- 

पत्तेः । मुक्त्वा मकरक्कटावित्यनेनेकवाक्यतया अयनसंकरंति- 
रेवावकाश्ः पर्यवसितः । एवच मकरसंक्रतिः सन्निहितोत्तर- 
रात्रिभागस्य एतैर्बचनैः उत्तरदिनाधेस्य यदास्तमयवेरायामि- 
व्यायुदाहतवचनैः पुण्यत्वम् । कर्कटसंछतौ तु संनिदितयिपूर्वै- 
भागस्य पूर्वदिनोत्तसार्ध॑स्य च पुण्यत्वं । रत्नौ स्नानं न कवत 
दानं चैव विद्ोषतः । इति निषेधवाधेन सिद्धं मवति । रा्ि- 
संकांतौ रात्रौ दिवा च पुण्यं आसन्नविरोषात्त॒ फटविशेष इतिं 
देमाद्वेरपि अयनसंकरंतावेव तात्पथं । सर्वैसंक्ांतिविषयस्वे 
या याः सनिष्िता इद्यनेन रा्ौ संकरातो संनिहितराच्निभागस्येव 
पुण्यत्य प्रसक्तं 1 तदपवादार्थं प्रवृत्तस्य-रात्ौ संक्रमणे भानोर्दि- 
नाध खलानद्ानयोः । इत्यादिनाऽधैरात्रात्पूवं पू्ैदिना्धस्य, अध~ 
राघ्रानंतरसुत्तरदिनार्ध॑स्य, पूर्णं ऽधरत्रे पुवत्तरदिनयोः पुण्यत्व- 
्रतिपादकवाक्यस्य विरोधापत्तेः । अयनविपयत्ये तु भुक्त्वा 
मकरककराविति वाक्यविरोषेण अयनभिन्नद शसंकरातिविषयत्वं 



डे उदग्दक्षिणायने 1 इल्यायेकवाक्यतया या याः संनिहिता 
नाड्य इस्यनेन, यदास्तमयवेखायाभिद्यादिवाक्येश्च मकर्सं्छं- 
व्युत्तरराश्रिमागस्योत्तरदिनस्य च पुण्यत्वं धतिपाद्यते । कर्कटे 
त संक्रातिपूधैरात्रिभागस्य तत्पूवदिनस्य च पुण्यत्वं प्रतिपाद्यते । 
एवं सति संक्ांतिनिमित्तकस्नानददिः रातो विधायकवचनानां 
मुक्त्वा मकर्ककंटाविति पयुदासानुग्दीतवाक्येकवाश्ष्यतयाः 
अयनविषये चरिताशैत्वेनायनातिस्किसंकरातो पूर्वत्तरदिनःय- 
पुण्यत्वबोधकवचनवाधकल्वासंमवेन तद्धिपये दिनाधरपुण्यत्व- 
धरतिषादकवाक्यविसेधापतचेः । तश्साद्धैष्याद्रैः सयनक्ंकातावेव 
तात्प । अतघव अथनयोरेव शा्रिमागस्यापि पुण्यत्वात्त्रापि 
खानादिकं कर्वव्यं। अतण्व दक्षिणस्यां दिशि रा्रावयनसंकांतौ 
रात्रावपि खानादिकं शिष्ठाः कर्वति इति माधवमदनरलाभ्यां, 
अयनयो साजावपि पुण्यत्वमिति निणैयारतेन च सटैकवा- 
दयता भवतीति बोद्धव्यं । संक्रांतिभ्रयुक्तयात्रादिनिषेधा अपि 
उक्तेषु पुण्यकालेषु षरिपाखनीयाः। तदाह हेमाद्रौ लौगाक्षिः- 
याघ्ानिषेधा अपि सूकष्मकाठे पदं स्थिरीक्ठँमरा्ुवंतः । आ- 

छोच्य तन्तुट्यतयोपदिषं भवंति निलयं परिपूणकामाः । इति । 

अयनविषुवत्मुक्तानध्यये विरेष उक्तो हेनाद्रौ स्खलयं- 
तरे-द्विवा चेद्रावियुग्मं स्याद्रा्नो चेद्धासर्दरयं । संक्रातिः 
पक्षिणी ज्ञेया दानाध्ययनकर्मु । इति । अत्र दानं वेदस्य अध्या- 
पनरूपं । वचनांतर मद नरले-निशाद्वयं दिवाराघो संकमे- 
द्वासरद्वयं । अनध्यायं प्रकुर्वीत अयने विषुवे तथा } इति । ब्रहा- 
तरसक्रातिकाटस्यापि पुण्यत्वमाह हेमाद्रौ जैभिनिः-नक्षन- 
राशौ रथिसंक्रमे स्युरवाक्पसत्रापि रसंदुनाञ्यः । पुण्यास्त्वथे- 
दोखिधरपलेयुगेक्रैव नाडी सुनिभिः स्ुभोक्ता । नाःञ्यश्चतखः 

सपटाः कुजस्य बुधस्य तिखो मनवः पलानि । साध॑ञतन्चः 

प्रठस्षयुक्ता गुरोश्च शुके सपटष्तखः । द्िनागनाङ्यः पल- 
सपयुक्ताः शनेश्चरस्यामिदहिताः खुपुण्याः । आद्यंतमध्ये जपदान- 
दयम छर्वन्नवाभ्नोति खेद धाम । इति । नक्षत्र राशो वा सुूयैस्य 
संकमणे सति पूथैतः परतोपि स्संदुनाञ्यः पोडर घटिकाः 
पुण्यकालः । ददो; बिधरापेयद् चयोदशपटेु्ता पका च- 



२५५ 
र. 

दिका । कुलस्य मंगटस्य एकपलयुक्ताश्चतसो घटिकाः । बुधस्य 

चछदेशपलयुक्तास्तिखः 1 गुखः भृगोश्च 3 
तसखः 1 रानेश्चरस्य पटसत्तयुक्ताः द्विनागाः द्विसचृत्ता नागाः 

सोडा घटिकाः पुण्या इव्यथः । 

इस्थं स्ववचनानभकवाक्यतया हेमाद्विमाधवादिनि्वधा- 
नामेकवाक्यताप्रददीनेन निर्णीतस्य संकांतिकाखस्यायं निणेय- 

संग्रहः- तञ मेधतुखासंक्रंती विषुवत्संक्िके । वृषासिदवध्िककंभ- 
संकाय विष्णुपदीसक्िकाः 1 मिथुनकन्याधयुर्मानसंकरातयः 

पडरीतिसंक्ञिकाः। क्कमकरसंकांती दक्षिणायनोदगयनसंज्लिके। 

तन्न स्बस्याः संक्रातिः पूरव उत्तरं च जिदाद्धटिकाः पुण्याः! षो- 
द्रापोडशाधरिकाः पुण्यतराः । पुण्यतमास्त॒ मेषतुख्योः पूव 

दश्च घटिकाः उत्तराश्च दरा । तत्रापि संकरातिसंनिदिता अति- 
पुण्यतमाः । बपखिटद्श्चिकङमेषु पूव षोडश पश्चादपि षोडश । 

मिथ॒नकन्याधयुर्मीनेषु उत्तरः पोडदा । कटके पूर्वाखिशत् । 
मकरे उन्तरासिखद्धटिकाः । पुण्यतमास्वपि घटिकासु मध्ये या 
याः संनिदहितास्ता अतिपुण्यतमा इति स्वैर बोध्यं । इदं दिनसं- 
ऋांतौ । राविसंकांतौो त रत्िपूवैदले संक्रातौ पूर्वदिनो- 
तरां । संक्नांतिकालिकी तिथिश्ेत्पूवदिने नास्ति तदोत्तर- 
दिनपूौर्धमेव । राच्युत्तरदटे सं्रंतादुत्तरदिनपूर्वाधरं दलद्धय- 
संधो संक्रतो तु पूवैदिनोत्तयाधं उन्तरदिने पू्वाध्रं च पुण्यं | 
अयनसं कतो तु ककैसंक्रंतो साञ्युत्तसाधें सूर्योदयात्पूवै जाताया- 
मपि पूवैदिनोचसर्ध॑संनिदहितराच्निमागोपि पुण्यः । मकरसकरांतौ 
अस्तमयमारभ्य जातायां उत्तरदिनपूवाधैसनिहितराभिभागस्य 
पुण्यः । पूवेदिनाधैस्यातिभाः उत्तरदिनाधरैस्य आद्याः पंच ना- 
यत्तु अतिप्रशास्ततसया इति रािसंकरांतौ सर्वच ज्ञेयं । तत्र 
स्मानद्ानश्राद्धादि कर्तव्यं । अचर श्राद्धं पिडरद्ितं । तदाह 
पुखस्त्य ;-अयनद्ितय श्राद्धं विषुवद्धितये तथा । युगादिषु च 

ङर्यात पिडनिर्वपणाचते । इति । अचर अयनच्रहणं स्बसंका- 
त्युपलक्षणं । संकल्य॑तरेपि वचनां तरेण श्राद्धविधानात् । इति 
पुरूपाथेचितामणो संक्ांतिनिर्णयः | 
„अघर श्राद्धकालो निर्णीयते | तत्र सामान्यतः श्राद्ध- 
प्वावनिणय; । पकमुदिश्य यच्छृष्धमेकोदिषटं प्रकीर्तितं । चीञु- 
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दिश्य वु यच्छ्राद्धं पार्वणं सुनयो विदुः । इति वचनात् चिप 
-श्षोदेद्यकं श्रद्ध यस्यां तिथो विदितं सा चेदिनदयसंवंधिनं 
तदा या अपराहसंवंधिनी सा ग्राह्या । तथाच हेमाद्रौ नि 
शसः पूर्वालिकास्तु तिथयो दैवकाये कलघ्रदाः । अपराहिका 
स्तथा ज्ञेयाः पितका्यं शुभप्रदाः ! इति ! यदा तु दिनद्धयेप्य 
पसहसवधिनी तद् पूवी 1 तदाह तत्रेव शनुः-यस्यामस्तं रवि. 

याति पितरस्तामुपासते । सा पिदभ्यो यतो दत्ता ह्यपरह्ि 
स्वयंभुवा । इति । यस्यामपराहसंवधे सव्यस्तमयालुदत्तिः श्वा 
पित्रके अरास्ता नत्वस्तमयमाचसंवेधिनीव्यथैः । अतण 

हारीत-अपराहः िवृणा लु यापरहालुसायिनी । सा आद्य 

पिद्का्यै तु न पूर्बास्ताटुश्एयिनी । यद्? दिनदयैप्यपसाहसं 
वधो नास्ति तदा पूरैव । तदुक्तं तत्रैव नारदीये-तिथेः ग्रा 
खसख्यं हि उपोष्यं कवयो विदुः । पिन्यं मूकं तिथेः . प्रोक्तं 
शाखे; कारकोविदेः । पिञ्येऽस्तमयवेटायां स्पृष्टा पूणा निः 
गद्यते ! न तन्नौदयिकी द्या दैवे द्यौदविकी तिथिः । इति । 
गषिलः- सायाहव्यापिनी या तु पावेणे सा उदाहृता । इति । 
नयु-सायाहसिसुदहसैः स्यात्लरवैक्खु गर्हितः । इति सायाहस्य 
निषेधादपरहे तु निमित्तभूततिथ्यभावेपि तव्रालुष्ठाने कर्मणो 

यश्य यः काठ दवि वचनविरोध इति चेन्न-विधिः पूञ्यतिथौ 
तत्र नियेधः काटमाज्कः । इति चवनात्् चचनांतरयोधितपूज्य- 
त्वाया प्व तिथेः कमैकाे स्योतिःशाखप्रसिद्धसत्वामावेपि 
साकस्यवचनव्येधिततिथिसत्वमादायेव क्कारव्या्तिश्ाख- 

वृन्तैः । अतएव पिच्येऽस्तमयवेरायां स्पृष्ट पूर्णा निगद्यते । 

इत्यादिवचनानां सार्थक्यं -तिथ्यादिषु मवेद्यावान्हरासो वृद्धिः 

परेटनि । तावान््राद्यः ख पूर्वदयुरदष्टोपि स्वकर्मणि । इति वचना- 
धिककाटकस्पनया अपसाहेपि निरित्तभूततिधिसंभवारिति सि- 

दांतयतां हेमाद्रादमीनासुक्ताथे एव स्वारस्याच्च । इयंच तिथि- 

क्षये तिथिचद्धौ तिथिसाम्ये चोत्तरा याद्या। तथाच ठयाघ्र;-खर्वो 
दू्स्तथा हिसा भिविधं तिथिखक्षणं । खवैदर्पौ परौ पन्यो 

हिसा स्या्पू्वैकाटिकी 1 इति 1 उभयत्र सास्येनैकदेशव्याक्तावप्ये- 

वमेव ! यदा तु वैषम्येणोमयत्रैकदेराव्यापिस्तदा. यत्ाधिककाक- 

व्यापिनी सेच श्राद्येति । पएकोदिष्टघ्रादे तु मध्याहव्यापिनी 
३३ पु च 
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विधिर््राह्या ! तथाच बृद्धग्यैतसः-म 
कोदिषे तिथिभवेत् । अपराहन्यपिः 

भवेत् ! इति । हारीतः-जमध्राद्धः त् 
मध्यतः । पार्वणं चापराहे त॒ धातव 

दैविक श्राद्धमपरष्े तु पार्वणं ! एकोरि 

द्धिनिमिन्तक । इति । दैविकधाद्धमाषद्द 
देवाचुदिदय क्रियते यत्तद् विकमुच्यदें । 

ददयादिषु यज्ञतः । इति ! अच कर्मणो 
वचनात्कर्मकारुब्यापिनी तिथिश्रद्या । 
तिथिनिर्णयः 

अथ सांवत्सरिकमाद्धे तिथिर्न 
सांवत्सरिकं श्राद्धयुक्तं टेमाद्रौ जत 
कार्य मातापिनोर्मृतेऽहनि 1 पित्व्यस्या 
चैव हि } माचादीनां श्राद्धं कार्यमिः्युकते 
त्वभुक्तम् 1 एतच्याधिकारिमात्रोपरश्चणम् 
जषंजनीयम् 1 च्येष्स्येत्यनेन कनिष्ठस्य श्चा 
सूच्यते । अतषएव-न पुत्रस्य पिता दद्या 
यदि खेदेन कुर्वीत सपिंडीकरणं विना । 
धिकारः प्रतिपिध्यते 1 सैनापुत्रस्य कनि 
पुश्य पित्रापि सति सांवत्सरिक 
माद्र घभाख्णखंडे-खतादनि पितु येर् 
यात् । भावुश्चेव वरारोहे वत्सराते खतेऽ 
देवि पूजां गृहामि नो दरिः । भविस्य 
द्धानां श्रेष्ठं सांवत्सरं मतं । क्रियते यत्खगश्च 
खतेदनि पिवुर्यस्त न कुयीच्छाद्माद् सत् 
वत्संते सृतेहनि । नादं तस्य खगश्रेष्ठ प 
नब्रह्मानचवेषख्ट्ो न चन्ये देवतागः 

तव्यं यं व खृतेहनि ! नरेण खगज्ञादुः 
भोजको यस्तु वे श्राद्धं न करोति खगा 
सततं वप वपं स्रुतेदनि । स याति नरः 
नामतः । इति । 

मातृश्राद्धे विशेषो माकंडेयपु 
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वि्रैः सद छुवासिनी । इति 1 अव्र मरणाह्येसनांतर्मतमर- 
णाधिकरणभरूता तिधिर्वेवक्षिता नतु साकट्यवचनवोधिता 
पारणे भरसे नृणां तिथिस्तात्काकिकीं रश्रता । इति वचनात् । 

तेन॒ वत्सरातरे-मासपक्षतिथिस्पृष्े यो यस्सिन्ध्रियतेऽहनि । 
प्रब्द तत्तथायूतं क्षयाहं तस्य तं विदुः । इति ठक्षणयुक्तादो 
रा्रांतगैतमर्णाधिकरणतिथो सांबत्सरिकं श्राद्धं कतेव्यम्। अत्र 
मासश्चाद् पच 1 आद्िके पितृकार्यं च मासथांद्रमसः स्यतः 
इति वचनात् । यन्तु वचनं-यसिन्याशौः गते सूयं विपि याति 
मानवः । तद्ाडावेव कतेव्यं पिदा खवे्टनि । दति तन्मल- 
मासस्रतविषयम् 1 अधिमासल्धतानां तु स्मरं मानं समाश्रयेत् । 
स प्व दिवसस्तस्य ्रद्धपिडोदकादिषु ! इति वचनादिति मल. 
भासनि्णेये उक्तम् । इद् क्षयादश्राद्धं दविविधमेकोदिष्ठं पावैणं च। 
तत्रेकोदिष्टमुक्तं मात्स्ये-वतःप्रभ्रति सक्रांताद्वुपरागादिपर्वद्ध । 
त्रिपिडमाचरेच्छद्धमेकोद्िष्टं सतेहनि । पकोदिष्टं परिदयस्य 
भूतां यः खमाचरेत् । सदेव पितृहा ख स्यान्मादश्चातृविना- 
शकः । प्रतिसंवत्सरं तस्मादेकोदिषं समाचरेत् । इति ! पार्वण- 
रूपतोक्ता क्रीर्मे-ये सपिडीरकूताः प्रेता न तेषां स्यास्प्रथक् 
कृतिः । यस्तु कुयौत्पुथक् पिंडं पिदा सोऽभिजायते । पावैणेन 
विधानेन सांचत्सरिकमिष्यते । प्रतिसंवस्सरं कार्यं विधिरेष 
सनातनः । इति । दातातपोपि-सपिडीकरणं कृत्वा कुया- 
त्पार्वणवस्छद्ा 1 प्रतिसंवत्सरं विद्धन्छागदखेयोदितो विधिः । 
इव्यादिभिरितरनिदानिषेधमुखेन स्वविषयपाश्चस्स्यवोधकवचनेः 
सामान्यतः क्षया विकल्पः प्रतीयते । तथापि वश्ष्यमाणवि- 
देषवचनविषयपरिहारेणेवायं विकस्यः । अन्यथा तेषां वेय्या- 
पत्तेः । तथादहि-आपाद्य सदपिडत्वमोरसो विधिवत्सुतः । 
कुर्वीत दर्वच्छाद्धं मातापिनोरूतेहनि 1 इति देमाद्रौ जम- 
द्र्चिवचनदौरसमाचस्य पार्वणं पतीयते, तथापि सपिडीकरण- 
कयः स्चेश्चौरसस्य नियतम् अन्यस्य तु विकट्प एव आपदेति 
कत्व्रलययेनेककटैत्वबोधनात्-सदटपिडक्रियायां तु यः पु्ोऽधि- 
कृतः पितु । स प्व द्रोबच्छाद्धः विदधीत श्रूताहनि । इति 
तत्रैव राचस्यायनवचनाच्च ! न पेदृयक्तियो दोमो लौकिकाग्नौ 



विधीयते । न ददन विना श्राद्धमाहितारोर्ेजन्मनः । इति 
मलुवचनादरौपरक्षितपा्वेणविधिना वजितश्राद्धमादहिताध्चिना 
न कार्य कितु दरश्राद्धविधिनेवेव्यथै इति दैमाद्धिः । युक्तं 
चेतत् । दरध्राद्धभिनच्रश्राद्धस्य निपेषे क्षयाद्ध्राद्धाद्यभावापन्तेः । 
तनैव-ध्ाद्धक्रियेकतां तेषु प्ररास्तां मलेर्रवीत् । न दश्ैन 
चिना भाद्धमाहिता्चेधिजन्मनः ) इति यंञ्वचनाच सर्पिंडी- 
करणकर्तुः स्नेश्च प्षे्रजस्यापि पार्बेणमेव । ओरसक्षेजजो पुन 
विधिना पाणेन तु । ग्रलयब्दमितरे इयरेकोदिषं खता दृश । पितुः 
पित्गणस्यस्य कुयौतां ददीवस्छुतौ । प्रलयव्द॑ः भ्रतिमासं च वि- 
धिक्तौ क्षे्जोरसो । इति जावाटलिना तयोः सदः निरदैखात् 
प्रब्द शृतानि प्रतिमासं द्रैदाविलयथं इति हेमाद्रिः 

दत्तकपुत्रं द्विविधः । अद्लादुष्यायगो च्चासुप्यायणश्चेति 
संस्कारसखंडे सा्पिञ्यनि्णयै विस्तरः । चच ्याश्रुप्यायणद- 
तकस्य-उपपन्नो गुणेः सर्वेः पुत्र यस्यतु दधिमः) स हरेतैव 
तदविक्थं संप्ाप्तोऽप्यन्यगोच्तः । इति मन्ना ओरसेन सदह स. 
मधनभ्राहित्वस्योक्तत्वात् अद्वाुष्यायणदत्तकस्यापि खाच्नेः पार्व- 
णमेव । म दर्योन विनेति मञ्चन एकोदिएनिषेधात् । बहभ्रयस्त॒ 
ये विप्रा ये चेकाञ्चय पव च । तेषां सपिडनादृष्वैमेकोदिषंन 
प्रावैणम् ! इति श्वृशुणापि सा्ेरेकोदिष्टनिपेधेन पावेणस्यैव 
परिशेषात् । नचेदं खाशनेः पावैणनिषेधकमरित्वति शंक्यम् । 
उद्ाहतमन्वादिंवचनेः। वै ववं तु करर्यदधि पार्वणं योभिमान् दविजः। 
छ्यौद नञ्चिमान्वीर एकोद्दिष्टं छताहनि 1 इत्यादिभविष्यस्पुसणा- 
दिवचनेश्च विरोधापन्तेः 1 नच पार्वणनिपेधमुखेन पाक्षिकेको- 
दि्विधायकमिदं माहस्यादिवचनवदिति संक्यं । तस्य निर्चि- 
साधारणलत्वे बह्चय इति पूर्वाधैवेयथ्यीपत्तेः 1 वस्मदेकोदिष्- 
निषेधकमेवेदम् । पार्वणे कर्तव्यभिति तु वचनांतरप्रात्तालुवाद् 
इत्येव स्वीकतव्यत्वात् ! अतप्व तेषपामेकोदिष्टं नेति संबंध इति 
दैमाद्भिः संगच्छते । अश्निप्रधानं सर्वेषामयुषठानं यदाश्रमे । 
तद्योगात्कृतसामथ्यौः ख्व॑ऽबार्देति पार्वणं । इति कार्णोजि 
निनापि साश्चेः पार्वणस्येव विधानाच्च । पयं कारविषये शतयो 
पिचरोर्निरञ्चिनाप्योरसादिना पार्वणमेव कार्यं 1 तदाह रङखः-~ 
परवैकालो श्तादश्च यथ्ेकच दर्यं भवेत् ! पार्वणं तन्न कर्तव्यं ने- 



कोदिग्रं कदाचन } अमायां तु क्षगरो यश्य प्रेतपक्षे तथा भवेत् । 
पार्वणं तत्र कर्तव्यं नैकोदिषं कदाचन । इति ! चतैरपि पार्बण- 
मेवेव्याद व्रयेच-एकोदहिप्ं यतेनस्ति अिदंडग्रदणादिह । 
सथिडीकस्णाधावात्पार्वणं तस्य सर्वदा ! इति । उक्तविधान्येषा- 
भौससादीनां तु पार्वणेकोदिण्योर्विकव्पः। सोपि श्युतिद्धं तु यत्र 

स्यादुभो धमावपि स्मरदौ 1 स्षटुतिद्धै्े तु विषयः कल्पनीयः 
पृथक्पृथक् । इति हेरा जावहिवचनात् । देशधरमं 
सखमाधिव्य कुरुधर्म तथा परे ! सूरयः श्राद्धसिच्छंति पाणं 
च श्याटनि । इति एुथ्वीचंद्रोदये व्द्धदशरारवचनच् 

देशवंशखमाचाराच्छवस्थित एय नत्वेच्छिक इति । उलाशुप्या- 
यणदश्तकादीनां तु-दवरे कुथैरेकोदिष्रं खता दश्चेति वचनादेको- 
दिष्टमेवेति वोध्यम् । प्रत्यब्दं पार्वणेनैव विधिना क्षे्जौरसौ । 
कुयीताभितरे कुथरेकोदिष्ं सुता दश्च 1 इति जात्तुकण्यवचने 
एवकारो भि्चक्रमः शचेत्रजौरसावित्यनंतरं वोध्यः । अन्यथा 
सपिडीकर्णकर्तरेक खाग्चेरेव च जौरसादेः पार्वणनियासकोद्ा- 
इतवचनेर्विरोधापत्तेः ! तथाच यत्रय पाक्षिकं पार्वणं वच- 
नांतरेण बोधितं तद् श्चेजौरसयोरेवे्यथौत् । ओरसक्षे्रजो 
पुजौ विधिना पार्चणेन तु । प्रद्यव्दभितरे कुथरेकोदिष्ं खता दशत । 
पेतुः पिवृगणश्यस्य कुर्यातां ददवत्छुतो । प्रवयब्दं प्रतिमासं च 
| 
न्न ८ 

विधिज्ञौ श्चे्जौरसो । घलयन्दरं सूता्टनि प्रतिमासं दरशादाविति 
म © देखा द्विव्यारूतजाद्यछिवचनेन समानार्थकमेवेति । पतेन 
थल्यब्दमिति आृतुकप्यैवचनात् ओौरसक्षे्रजाभ्यां मातापित्रोः 
क्षयाहे पार्वणमेव, दत्तकादिभिरेकोदिएमेषेति दक्षिणाया व्यव- 
स्थामादुः । तदसत् । नद्य शक्षयाहवचनमस्यपितु प्रलयब्द्- 
मिति ! संति च प्रल्यव्दमक्षय्यत्तीयादिश्चाद्धानीति नैतरक्षयाषे 
पार्वणेकोदिण्योव्यैवस्थापनायारमिति विज्ञानेश्वरोक्तिस्युक्ता । 
भरव्यब्दं श्राद्धं का्य॑भिद्युकते-सर्वेपामेव श्राद्धानां शरेष्ठं सांवत्सर 
मतम् । हत्यादिवचनैस्तस्यैव पराधान्यप्रतिपाद नात् प्रधाने कार्यसं- 
भरस्यय इति न्यायेन शीध्रोपस्ितक्षयाहश्राद्ध परित्यागेनाप्रधाना- 
क्षय्यदतीयादिश्राद्धकत्पनाया अयुक्तत्वात् । किचैकोदिषटमितरे 
कृयैरित्युततराधपि क्षयादातिस्किश्चाद्धस्येवैको दि त्वापत्तौ-ततः- 
अरति संकराताबुपरागादिपवु । त्रिपिडमाचरच्छाद्धमेकोदिष 



३७२ पुरषाथैचितामणौ 

षे । इति ारस्यादिवचनविरोधापत्तेः । यदयि साचे 
पार्यणमेधेति नियमे वहञ्नयस्तु ये विप्रा इति वचनेन सभ्नेर- 
प्येकोदिष्टविधानादिति दूपणं दत्त तदपि पूरवोक्तरीत्यास्य वचन- 
सयेकोदि्विधायकत्वासंभवात् , न दर्शेन विना श्राद्धमिति म- 
ल्वादिवचनाप्रतिसंधाननिवध्रनत्वाचचासंगतमेव । यदपि सन्या- 
स्यमावास्याख्तयोरेव चार्यणं अन्येषां पार्वणेकोदिष्टयोर्विकल्प 

पव वीद्ियववषिति सिद्धातितं तदपि सपिडीकरणकवैरनिरननः 

सेश्व पार्वणसियाभकवचनविरोधात् स्पतिदैे तु विषय इति 

व्यवस्थितविकस्पविधायकवचनविसेधाच्चायुक्तमेवेति व्वितनीयम्। 

अतप्वौरसक्चेजजयोः पार्वणं दन्तकादीनामेकोदि षटमिव्येकः पक्षः । 

स्नः पार्वणं निघ्सेकोदिष्मिलयपरः । तदृषणं मिताक्- 

रादौ केयमिति निर्णयसिध्ायरवाचीनग्रेथा उपेक्ष्याः । न 
द्येन विनेध्यादिवाक्यादर्ननिवंधनत्वात् । अत्व साभ्रे 
पार्वणं निरभनेरेकोदिषएटमिति व्यवस्थेति केचित् । तदसत् 1 बहश्रय 
इति वाक्येन सचेरप्येकोदिएटविधानात् ! अन्येतु प्रब्द पा्चणे- 
नैवेति जातूकण्यवचनादौरसक्षेत्रजाभ्यां पार्वणं अन्यैस्त्वेकोदि- 
मिति व्यवस्थापयति तदप्यसत् । एकोदिष्टं तु कतैव्यमोस्सेन 
खतेहनि । सविडीकरणादूर्ध्वं मातापि पार्वणे । इति पेटीन- 
सिनौरखस्याप्येकोदिषएविधानादिति मदनरल्नोष्ययुक्तः मन्वा- 
दिवाक्यविरोधेन वञ्चय इति वाक्यस्येकोदिष्टविधायकत्वासं- 
भवस्य द दिीतत्वात् । न खुतस्य पिता दृद्यान्नायुजस्य तथाय्रजः । 
इत्यनेन नियताधिकार प्व भतिषिध्यते । तेन ताभ्यामपि खु- 
ताद्यभ्युदयेच्छया श्राद्ध कतैव्यमिति सिद्धांतवत् मातापि 
पार्वणमिति चैसीनसिनापि नियतपार्वणस्यैव निषेधेन तद्धिसो- 
धामावात् । अतएव वञ्चय इति भृगुणा साभ्रीनामप्येकोदिष्- 
विधानादिकाकतच्चविवेचनाचवौचीनग्रंथा अयुक्ताः । न दृर्शेन 
विनेति मन्वादिवाक्याथौज्ञाननिवंधनत्वादिति । तस्रात्स्विडी- 
करणकी साभ्रिना चौरसादिना क्षयाहे पार्वणमेव कार्य । पव- 
ममावास्यायां प्रेतपक्षे च स्तस्य निरञ्चिनापि पार्वणमेव । कार. 
तरे शृतस्य निरधिना स्विडीकरणक्कैमिन्नेन चौरसादिना देश 
इखाचारञ्यवस्थयेव पार्वणमेकोदिष्टमेव चा कार्यं नतु कदाचि- 



श्राद्धनिषिद्धकारः । ३७२ 

स्पार्वणं कद्ाचिदेकयेदिषए्मिति रेचिककविकस्पेनेति सर्ववाक्या- 
विसेधेन सिद्धपिति विमावनीयम् । जज धादे क्मक्षारव्याघ्या 
विथिर्दिर्भवव्येति ऋभैकाखो निणैतव्यः । 

तत्न निधिद्धकाकमाद अ्रबुः-रघरौ राद्धं न कुर्वीत सक्षसी 
कीर्विताहिसखा । संध्ययोखमयोश्वैव श्तु चेवाचिसोदिते । 
इति । बौधायनः- चतुथे प्रहरे पराप्ते यः श्रद् छुरूते नरः 1 
आसुरं तद्धनेच्छाद्धं दाता च नरके चजेत्। माधवे चिव- 
साघवखंकषद्ि-प्रातःकाले तु न राद्ध प्रकुर्वीत कदचन । नैमि- 
च्ििकेषु धाद्धेषुनं क्मखजियमः स्ष्तः । इति । यदादिव्यतिस्कतिस्य 
पत्रमे कुतपः स्थतः | दतपादथवाप्यवौगास्नं कुतपे भवेत् । 
इति माधवे शिप्राघ्रवसवादवचनेन गां धर्वैप्यारंभस्योक्तत्वे- 
नार्थात्खंगवनिवेधः । तथाच संगवक्रालादुध्वं सायंकारासराक्त- 
नानेमित्तिकश्राद्दस्य काल इत्यथौ दुक्तं भवति । तजापराहंस्य प्रा- 
रस्त्यमाह खलुः-यथा चेवएपरः पक्षः पूर्वैपक्षाद्विशिष्यते । तथा 
घ्राद्वस्य पूवौहादपसहो विशिष्यते । इति । अपराहः पितृणां तु 
यापसहाज्यायियी । दिधिष्तेभ्यो यतो दत्ता खपराङ्गे सखयंभुवा । 
श्व्यादिपूर्वोदाहतवचनैशधापसयहस्य मुख्यकाटत्यं॑प्रतिपाद्यते । 
मुख्यत्वेन निपिद्धस्यापि सायाहस्य गोणकाटत्वमाट उथासः- 
स्वकाखातिक्तमे छुयौद्रतरेः चू यथाविधि । इति पूवैमारग्धस्य 
रा्रायपि समातनिमाह्ापस्तंब;-नच नक्तं धाद्धं कुर्वीतारण्धे 
च मोजनखमापनादिति । पकोदिषठं तु मध्याह्न प्रातच्रैद्धिनिमि- 
तकम् । शति पूर्वोदाह्तवचनादेकोदिषएटस्य मभ्याहो सुख्यकालः। 
मारस्ये-अहो अहतौ विख्याता दश पंच च सवेदा । तत्रम 
महतो यः स कालः कुतपः स्तः । अष्टमे भास्करो यसान्म- 
दरीसवति सर्वदा । तस्ादनतफखदस्तवारंमो विशिष्यते । उर्व 
मुह तात्कुतपायन्घुहतैचवुण्यं । मुहतैपचक्रं दयतत्सखधाभवनमि- 
ष्यते । इति । तत्रापि पाद्न्यूनापराञोलमुहतेस्य चलथेप्रहसंतभे- 
तत्वाच्चतुथप्ररस्य च-चतुर्थं प्रहरे परापे यः घराद्धं कुरते द्विजः। 
आसुरं तद्धवेच्छादं दाता च नरकं बजेत् । इति निषिद्धत्वात्छु- 
तपमारभ्य सुहूर्तचतुष्टयं पार्वणस्य मुख्यः काः । अतपवात्ा- 
परादादिशब्दा अपराहायेकदेशपय इत्यपराहादि विनियोगे 
हेमाद्रिः संगच्छते । एकोदिषटस्य तु आरभ्य कुतपे श्राद्धं रै 
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दि लु न छेधयेत् । इति वचनात्कुतपादिगुहतेद्धयं सुख्यः कालः! 

तच्च पार्वणे या सुख्यापराहव्यापिनी पूर्वा पररा चा सेव ह्या । 

अपराहव्यापिनी या पार्वणे सा तिथि्ेवेत् ! इति वृद्धगौतमः 
वचनात् । यद् दिनदये संपू्णसुख्यापसहव्यापिस्तदा पूर्वैव । 
तदाद मनुः-यस्यामस्तं रवियौति पितरस्ताुपासते । सा पि- 
तभ्यो यततो दन्ता छपर स्वयंभुवा । इति । सुसंतुरपि-च्यदे त॒ 
व्यापिनी चेच्यान्यतादस्य तु या तिथिः । पूर्वस्यां निर्यपेत्यिड- 

मिलयाभिरस्तमापितं । इवि 1 दह च पौर्णमासं च पितुः सांवत्सर 
दिनम् । पूर्विद्धमङ्कीणो नरकं भतिपद्यते । इति नारदी 
याच्च ¡ यदा दिनद्येपि साम्पेनेकदेराव्यासिस्तदा तिथिनद्धा- 
बुत्तस तिथिक्षये पूर्व 1 वदराह वौधायनः-अपराहद्धयव्या- 
पिन्यतीतस्य च या तिथिः । क्षये पूर्वा तु कर्तव्या बृद्धौ कायौ 
तक्तोत्तरा । इति । ̂ तिथिसखाभ्येपि पूर्वैव यस्यामस्तःमिति, षद च 
पूर्णमासं चेतति वचनात्. । अतण्व खर्वशाखं तु क्षयाहविषय- 
वहुवाक्यालरोधात्तव्चतिसरिक्तथिषयमिति देमाद्विः । खवो दषे 
इति क्षयाहव्यतिरिक्तश्राद्धतिथिविपययं । छयहे त॒ व्यापिनीद्या- 
युदाहतवचनविरेधादिति अदनरल्नादयश्च संगच्छते । 
वैपम्येणोमयापरद्ैकदेरव्याप्तौ तु यत्ाधिकापराहभ्याभिः सा 

पचे क (> ग्राह्या । तदाह साधये वरीधिः-द्वपरराहव्यापिनी चदाब्दि- 
कस्य यदा तिथिः} यहतीं यत्र तद्धिद्धां प्रशंसंति महषयः । इति । 
य॑दा दिनद्वयेप्यपराहुसंवंशधरासाचस्तदापि पूर्वैव । तदाद मनु; 
न वच्यदव्यापिनी चेत्खयान्डताष्टस्य यदा तिथिः । पूवैविद्धेव क~ 
तव्या चिशुह्टता भवे्दि । इति । माधवे स्ुभंतुरपि-न व्वद- 
व्यापिनी चेत्खान्खरताहस्य तु या तिथिः । पूर्वस्या निधैपेत्पडमि- 
व्यांगिरसखभापितम् । इति । नन्वच्र चतुर्थ प्रहरे इत्यनेन चतुथभ- 
हरस्य निपेधात्तत्पूर्वकाे प्राह्यतिथ्यसत्वेऽप्यलुष्ठाने कर्म॑णो यस्य 
यः काठ इत्यदेरविरोध इति चेन्न ! बिधिः पूज्यतिथौ तच निषेधः 

काटमाध्रक इति वचनात् बचनांतस्वोधितपूज्यत्वाया एव तिथेः 
साकरयचचनवोधितसत्तामादायापि कमैकाठदाखप्रघत्तिर्मैतु 

अपूज्यतिथेज्याति :शाखप्रखिद्धसत्तामादए्य विधिः पूज्यतिथावि- 

ति विरोधात् । अत्व वष्ठ॒तखिसुहरतीया अपि-तिथ्यादिषु 
मवेदयावान्हासो चद्धिः परनि । तावान्पराह्यः स पूर्ैयुरदष्टोपि 



स्यकर्मणि । इति वचनादधिककारुस्य कटपनयापसहेपि सम~ 

वादिति । ध्रादतियिध्रकरणे देमाद्धिः-यदा तूभरे अपि मध्या- 
ह्योतच्तराश्ैकदैद्यमपि न व्याघ्रुतस्तदापि गौणकारे सत्वात्पूर्वेव ॥ 
तच्ापि मधभ्याह प्यैकमक्तं तिथ्यादविष्विति वच्चनाघस्यां तिथौ 
यत्कर्म विहितं तच्चस्याः स्व॑ कथं । तेन अध्याह्नकारेऽपि तत्ति- 
यिखासात्ततेवैकमक्तं कार्यमिति दैमाद्विरेकभक्तादिश्रकस्णस्थ- 
अदनरत्ादयश्य खगच्छंते । युक्तं चैत् । परेहनि विद्यमानत्ति- 
थ्यादिगतक्षयादिः पूर्वदिने अदुश्ठीयमाने स्वनिभितचक्रे कमणि 
ग्राह्य इत्युक्ते उत्तरदिनचवियमानस्वगतक्चयद्रैः पूचदिनगतस्वपू- 
यैतिध्यादावेव स्वारस्येन साात्वधतीतेः । यनु प्पाथस्ान्यमैः ` 
उत्तस्तिथिगतावेव वृद्धिक्षयौ बलु प्राद्यत्तििगतो । याह्य 
तिथेरपराक्लद्वयव्यापित्वं मुह वैव्रयन्रद्धावेव भवति । तथाच 
श्लये पूर्वेति नोपपद्यते । तेन यदा द्वितीयोत्तरदिने सायां 
मरविश्ति तदा तिथिष्धद्धिस्त् पसेयुरेवायानम् । यदा दितीया 
परेद्युरपराह्ञेपि कियती क्षीयते तदा प्रतिपत्प्रूवैविद्धा याह्या । 
उत्तरस्याः प्रतिपदः ज्योतिःसास्य्रक्षिययापराहव्यापित्येपि 
पारिभाषिक्या सातेप्रक्रिययाः तद् व्यापित्वादिल्युक्त तच्खप्य- 
बुद्धिपरीक्षाथेनेव नु तेषां तजर तात्पर्य कद्पनीयम्. । अप्रतिप्ा- 
तेर्थं तात्पयं नास्तीति धेदांलएनिकसणल्ास्दयां निषण्ध॑तत्वा- 
त्मकृते देमाध्यादिनिनतकारुसंकटीकरणार्थनेव ममायसुश्योग 
इति प्रतिन्ञातत्वेन भ्रासंगिकविचारे तेषां तात्पर्याभावात् । बाण 
द्धी स्सक्षयः इति ज्योतिविदुकते सुहतचयतिधिषृद्धेरसंभवा- 
द् पराहृद्धयन्यापिन्यां प्रतिपदि सदां पूर्यतिथिभोगापेक्षयोत्तरति- 
यिभोगस्य साधैघटिकातो न्यूनाधिकभावस्यासंमवेन दतीयाप- 
खे द्वितीयायाः क्षयस्य ज्योतिःशाखे अप्रसिद्धत्वेन बाधि. 
ताध्क वायं श्रथः स्यादिति सूरिभिश्चितनीयम् । पतेन य्ा- 
श्ताथे दवाचार्यतात्प्य नििलय वद्जुसारेण निणया्थं प्रश्त्ताः 
कारुतत्वविकेचनादयः सर्वेपि नवीनय्रंथा उयेध्याः । अघ 
श्षयादशरादध पिद्पावणमेव नतु मातामहपार्यणमपि । पितुगैतस्प 
दवत्वमोरस्तस्य त्रिपोरुषं । सवैवानेकगोचाणामेकस्यैव मरता नि। 
इति -पारस्करवचनात् दौदिबादीनां अपुत्रमातामदादिश्रा्द्- 
मेकोदिष्मेवेव्य्थं इति देमाद्धिः | कष्चूसमन्वितं मुक्त्वा तथां 
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श्राद्धयोडक्चम्। श्रलवाद्दिकं च रेषु पिंडाः स्युः षडिति स्थिति 

दति क्ाल्यायनवचनाच क्षये मावृश्रष्धस्य पृथण्वधान 

चित्या पिचरादीनां केवखानाभिवोदेश्षः कायं इति मरणदि 

सैक्येपि न सपलीक्षानां निर्देशः कितु सस्णपीवापयण द्यो 

श्राद्धः तंञेण भरपर्णं कृत्वा पृथगेव कायं । यद् ठु मरणपोवां 
पर्थन ज्ञातं तदा पितपूरवैमिति देपाद्धिः | एकोदिषरपश्च 
यादभद्धे तु मध्याहव्यापिनी तिथिग्रंद्या । मध्याहव्यापिनी य 

ध्यात्सेकोदिषटे तिथिभेवेत् । इति पूवाद्ष्तकवचन त् । अज मध्याः 

हव्येन मध्याहिकदेरः कुतपसेहिणाख्यं युहतढय गद्यते । 

-अतप्व छोकगौतमः-आरभ्य कुतपे श्राद्ध इयादारोहिणं 
बुधः ! विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं तुं न टखघयेत् । इवि । 
कतपपूथमागे एवारभस्तदाह व्यासः-कुतपथ्रथमे भागे एको 

दिष्टमुपकमेत् ! आवर्तनसमीपे वा तत्नैव नियतार्मचान् । तेव 
कुतपे एव } अ्रापि तिथिद्धैे पार्वणतिथिवन्निणेयो ज्ञेयः । 
पततक्षयादश्राद्धं सू्ैग्रदणदिने भोक्तूव्राह्मणाभावेपिं तददिने 
एवामादिना कार्यं । तदाद गोभिलः-ददो रविग्रह पित्रोः थ- 

त्याब्दिकिमुपस्यितं । अन्नेनासंभवे देवा ङुयोदामेन वा सुतः 
इति पुरषा्थवितामणौ काठखंडे क्षयाहश्चाद्धकारनिणयः । 

अथ खाभान्यतः श्राद्ुव्छलः त्र याज्ञवल्च््यः--अमाः 

वस्याष्टका बुद्धिः ृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यं बाह्यणसंपत्तिर्वि- 
घुबत्सूयैसंक्रमः । व्यतीपातो गजच्छाया प्रहणे चद्रसूयैयोः । 
श्रषद्धं अति हविश्येव श्रद्दकाखाः प्रकीर्तिताः । इति । तन्न 
अमावास्या पूर निर्णीता । अका मामखीषोदिमासानामपरपक्षा- 
चस्य । देमंतशिरिस्योश्चतुणमपरयक्षाण्यद्मीष्वषका इति 
आश्वलायनसूत्रादाङ्क्ताः । बुद्धिः पुचजन्मादिः! तेन तदिशिषः 
कारो ठक्ष्यते । कृष्णपक्षः अपरपक्ष: । स्थस्य सू्॑संकमस्य 
वचनांतरेण श्राद्धकालत्वाभिधानादयनाद्युपादनं फएलखालिश्ययाथं । 
द्रव्यं पायस्ादि । बाद्यणसंपत्तिर्वििण््ाद्यणलाभः । व्यतीपातो 

योगविरेपः । श्रवणाभश्विधनिष्ठाद्रीनागदैवतमस्तकेः । यदयमा 
रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते । इति बृद्धमनूक्तोपि । गज- 
श्राया तु-यदेदुः पितृद॑वल्ये दसश्चेव करे स्थितः । यास्या तिथि- 
भैवेत्सा हि. गजच्छाया प्रकीर्तिता 1 इत्युक्ता । यदा शराद्धं पति 
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रखुचिस्तदापि धाद्धं कार्यम् । हेजाद्रौ विष्णुना ठ तिख पवा 
एका उक्ताः अमावस्या तिखोऽषका इति । अन्वष्टका अष्काना- 
सुपरसिविना नवम्यः । क्तैव कौर्मे-अभावास्याएकास्ति्ः 
थोपमासादिपु चिषु । तिदखश्चान्वषएकाः घुण्या माघी पंचददी 
तथा । इति । अषटकाचतुष्टयातिरिक्ता भाद्रपद्ापरपक्षाएटमी अष्ट- 
कोक्ता । हेमाद्रौ विष्णुधर्भोक्तेरे-योष्टपयष्टका भूयः पितृलोके 
मविष्यसि । आयुरसेग्यद्ा निलयं ख्वैकामफटप्रदा । इति । वा- 
युपराणे-अथ काटे प्रवक्ष्यासि श्राद्धकमेणि पूजितं । पुत्रदा धने- 
मूखाः ्युरणकराल्तिख एव च । छष्णपक्षधनिष्ठादिपूवौ चैद्री 
उदाहृता । प्राज्ञाप्राल्वा द्वितीया स्याततुतीचा वेश्वदेविकी । आचा- 
पूपैः सद्ा काथ मांसेरन्या भवेत्सदा । दाकैरन्या ठेतीया स्यदिवं 

द्रव्यगतो विधिः । अन्वष्टका पिवरृणां तु निल्यमेव विधीयते । 
या चान्या तु चतुर्थी स्यात्तां च क्यसपरयल्तः ! तासु श्राद्धः 
बुधाः कशुः सर्वस्वेनापि निलयः । देमाद्रौ विष्णुधर्मो- 
न्तरे-अन्यष्काष्ठु च खीणां श्राद्धं कार्यं तथेव च । अषएटका- 
विधिना हुस्वा केणेलासु पंचकम् 1 मातरे राजन्पितामहये श्राद्ध 
कार्थं यथाविधि । वेष प्रपितामचय वेभ्वदेवपुरःसरं । पिडनि्वैपणं 
कार्य तथेव पितृचन्रुप । इति । आश्वखायनानामपि भाद्रपद् कृष्ण- 

पक्षा्म्यामसुष्टानं कादश । पतेन माष्यवध्रै प्रोपद्या 
अपरपश्च दव्यतिदेरात् चणक्रादिदव्यभेद इ३द्रादिदेवतामेदश्च 
आाण्वरायनव्यतिस्क्तिविपयः । वप्रा प॑चस्वपि द्रव्याणां देवता. 
नां चाभेद एव । चाकादिद्धन्योपादानं तेषां भराधान्याथैम् 
तथाच तत्धानं स्वेमन्नं दयं 1 इव्यषएटकाः 1 । 

अथ व्रद्धिश्राद्कालः । दृद्धिनीम पयुत्रजन्मादिनिमित्तो- 
परक्षितकारः । तथाच हेमाद्रौ जाबालिः-यजोदादथति- 
छाखु मेलखावंधमोक्वयोः । पुचजन्मद्प्तेत्सगें बद्धिधाद्धं चिधी- 
यते । इति । ठश्चैव विष्णुपुराणे- जातस्य जातकमौदि क्रिया- 

कांडमरेषतः। पुत्रस्य कुर्वीत पिता श्राद्धं चाभ्युद्यात्मकम्। इति । 

क्तत्यायनः-सपिवृभ्यः पिता द्यात्छुतसंस्कास्कमख । पिडा- 
नतानां तस्यााये त तत्यमात ) जातक्षर्मनामकस्णनि+ 



पर्वसंस्छतेः 1 इत्यादिवचनाद्यः संस्कारकती स्येष्ठश्रात्ादिः स 
सस्कार्यपिच्रादिभ्यो दद्यात् । समावतंनस्य विवाहप्राक्तन- 
संस्कारत्वादिति हेष्धाद्धिः । अघ्राभावो नाश एव । देशांतर+ 
गतत्येनाखांनिभ्ये रोगेणाशक्तौ संन्यासेन पातियेन वा अनधि- 
कारित्वे चान्यः सकुख्यादिषचनखव्धाधिकारः करोति तदापि ख- 

स्कायपित्रभ्यो दयात् । यदा वचनोक्तखछुस्यादिर्नास्ति तदो- 
पनयनापूर्यं ऋत्विगेव । उपनयनादृध्वै संस्कार्यो वा स्वपिच्तभ्यो 
दयात् ! अतणव-पितसे जनकस्येञ्या यावद्रतमनादितं । समा- 
दहितत्रतः पशात्खवान्यज्ञेत पितामहान् । इति यमनान्ना नवीनो- 
दाहतवचनं संगच्छते ! अधिकारिनिर्णये हेमाद्रिण पितुस्मावे 
वचनेन ठच्धाधिकारः सङ्कट्यादिरपि } तस्यामावि ठु तत्कमा- 
दिद्यच स्वपिचभ्य इव्याञुषंगात् पधानेधिरृत एवांगेऽधिका- 
रीति सक्रुदयादिः स्वेभ्य एव दयादिव्युपसंहतं तत् यद् खक्कु- 
दयादिः स्वेन द्रव्येण धर्माच करोति दद्विपयमिति न तन्न व- 
चनविरोध हति ज्ञेयं । पितुरभावे ज्ये्ठश्रा्ादिषद्यात् । तदभावे 
स्वयमेव स्वपितृभ्यो दयात् । उपनयनोत्तरमधिकारस्य जात- 
स्वादिति प्रयोगपारिजञ्यतश्च विप्णुपुराणादिवचनमरुलत्वाथुक्त- 
तर एव । पतेनोपनयनोत्तरं॑सख्यमेव बृद्धिश्ाद्धं कार्यमिति 
घमप्रकादाचवौचीनग्रंया उेशष्याः । विष्णुपुराणारिवच- 
नविरोध्ात् । बसिष्टः-पूवेधुमातृकं धाद्धं कमह पैदकं तथा । 
उत्तरः कुर्वीत माताम्टमणस्य ठ । वद्धरातातपः-प्रथक् 
दिनेष्वशक्तधेदेकसिन्पूवैवासरे । श्राद्धत्रयं तु कुर्वीत वेभ्वदेवं 
च तत्रिकम् । पूवी मातृक श्राद्धं मध्याहे वेतृक् तथा । वतो 
मातामहानां चे बद्धो धाद्धतरयं स्परतम् । सिन्नकाठासंभवे वृहु- 
न्मनुः-अद्टाभे भिन्नकालानां नादीश्नाद्ध्रयं बुधः ! पर्घेयुवे 
प्रङुवीत पूबाहे मातृपूर्ैकम् । इति । 

जीवत्पितृकस्य खश्ुतसंस्कारे विशयो गृद्यपरिरि. 
श जावपचकः खुतसंस्कारेषु मावृमातामहयोः कुयात्तस्यां जी- 
व्या मातामहस्येव इयदिति । अनेन मातामहेपि जीवति-नानिष्ट 
त॒ पितन्म्राद्धे वेदिकं किचिद्ाचरेत् । इति निपेधस्तं रति न पव 
तत इति सच्पते। अतण्व कात्यायनः-सपितुः पिवृङलयेखु अधि- 

नु 
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कासे न विद्यते 1 न जीरवतथविकऋरम्य किचिद्दद्यादिति श्रुतिः । इति 1 

जीये पितरि वै पुत्रः श्ाद्धकालं विवजयेत् । येषां वापि पिता 

दद्यात्तेभ्यो दानं परचक्षते ! इति । सदनरलै हारीतः-जीवेन्त 

यदि वर्गीयस्तं वै तु परिव्यजेत् ! इति सकीनोद्राट्तचन्यनं 

च । अत्व विष्णुः-पितरि जीवति यः राद्धं कुर्यात् येषां 

पिता तेषां छर्यात्, पितरि पितामदे च जीवति येषां पिता- 

महः कुर्यात् ! पितरि पितामहे भपितामदहे च जीवयति नेव 

कुयीत् । यस्य पिता रेतः श्यार्स पित्रे पिंडं निधाय पितामटा- 

स्यसाभ्यां दाम्यां दधात् ! चस्य पिता पितामदव्य प्रेतो भ्यातां 

च्छ ताभ्यां विदधौ द्वा पितासदपिवासद्ाय दद्यात् । साताम 

जामन्येवं श्राद्धं कुयीद्धिचक्चणः । अन॑वर्दितेभ्योत्दितेस्यो चा 

श्विभ्यः कमेण श्राद्धं कर्वव्यमिति । अज्र यः कुर्यादिति यन्छ- 
ब्दभयोगात् जीवत्पिहकस्याकरणे न प्रत्यवायः कलु कुर्वाणस्य 

ष्फटविदोषो भवतीति हेखाद्विः संगच्छते । एतेन -पिता पिताम- 
श्टश्चेव तथैव प्रपितामहः ! चयो द्यश्चुमुखा दते पितरः संप्रकी- 
सिताः 1 तेथ्यः पूवैतराये च धञावंतः खुस्वेधिताः। तेलु 
व्नांदीसुखा नांदी समद्धिरिति कथ्यते । इति । प्रपि्ामटात्परेा 

नदिमुखसंललामभिधाय-कर्मण्यथाभ्युद्यिके मंगले चात्तिरोभने 1 
उजन्मन्यथोषनयने विवा पुत्रकस्य च । पिृष्तरदीमुस्ना्याम 
ष्युजयेद्धिधिपूर्वकम् । इति तेषां नादी्ुखानां श्ुद्धिश्राङ्गे दैवता- 
स वसुक्तम् । तेन जीवस्पि्ादित्रिकेण बुद्धपपितामदाद्धि्षयाणां 

न्नादीश्नाद्धं कतैव्यम् । विष्णुक्तो निषेघरस्त॒ छद्धिश्राद्धातिरिक्तत्रि- 

व्वय इति अदनरल्लो यद्नयारिजावश्चोपेश्ष्यः । नदीसु 
लानां भल्यब्द् कन्यासयादिगते रवौ । पोर्णमास्यां ठु कर्तव्यं व- 

क्छ वचनं यथा । दति पूर्दवचनेन प्रौषटपयां श्र्दसुक्ती ध्राकरणिक्रः 

वल स्मिन्नांदीसुखसंक्ञकानां प्रपितामह पिवाद्ीनामस्वयेन क्र्मण्य- 
श्याभ्युदयिक इति प्रकरणांतरोक्ते बुद्धिश्राद्धेः तेषामन्वयस्य चनुभ- 

इाक्यत्वात् । पिचामदटषपितामहादीनरं नाचतीघुखसंलायाः परोप 
सदीश्राद्धार्थत्वेन चद्धि्रद्धेनैवेपां संवंघ इति हेभ्वाद्धिविरोध्वात् 

सिवत्पितृकस्य ददारैदिश्राद्धपसस्यभावेन चिष्ण्वाद्ुक्तनियेधस्य 

च्छ द्िश्रापद्धातिरिक्रविषयत्वस्यायुक्छत्वाद्रश्ष्यमाणस्युर्यतुचचनविसे- 
श्याच्च । स गोर्विदाणैवस्खरतिकयैस्तु भायव- 
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चीन्र॑था अयुक्ता इति प्रो्टपदीपरकरणे प्रतिपादितम् । यत्तु-वि- 
ष् न + _ म. 

धे पुत्रजनने पिव्ये्वां सौमिके मखे । तीं ब्राह्मण आयति 
डते जीवतः पितुः 1 इति सै्राथणी यपरिशिष्टवचनं, तत् । न 
जीवत्पितकः ऊुयीच्खष्ड मन्निधवे द्विजः । येभ्य पव पिता दद्याः 

त्तभ्यः कुर्वीत साञ्चिकः । पितामदेप्येवमेव कु्यौज्ञीवति साञ्चिकः। 

साश्चिकोपि न कुर्वीत जीवति धपितामहे । इति खुमतुवचनेकवा- 

क्त्वाच् साभ्निबिषयमेव । एवेच-च्रदधौ तीर्थं च संन्यस्ते ताते 
च पतिते सति । येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दयात्स्वयं खुतः । 
अनञ्चिकोपि कर्वीत अन्मादौ दद्धिकमैणि । येभ्य एव पिता 

द्घत्तानेचोदिर्य पार्वणम् । इत्यादिवचनानि फरा्थिजीवतितू- 
कादिविषयाणीति वोध्यम् । एतेन जीवत्पिता खुतसस्कारेषु मातृ- 

मातामदहयोरेवेति वहुचपरिदिष् वहुचधिषयमेवेति निणेय- 

सिध्वादय उपेया: । विष्ण्वादिवचनदेमाद्यथौक्ञाननिवघन- 
स्वात्। यन्तु यदा जीवत्पिवकः पितामदादीनां धाष्दं करोति तदा 

येभ्य ण्व पिता दद्यादिति वचनात् पितरेव मादीनां, माता- 

महादीनाः च छर्याद्विति कैथ्िद्वाचीनेस्ततं तदयुक्तं जीवत्पिता 
भाठमातामदयोखेव कुधौदिव्यादिभिमच्रादिश्राद्धस्य विधानात् । 

माचादिशब्दानां संवंधिशब्दत्वेनोपय्ितस्वमावादिपरिल्यागेना- 

छपस्थितपितमात्रादि म्रद णस्यायुक्तव्वादिति केयम् । 

कर्मोगमपि आद्माह देमाद्रौ पारस्करः-निषेक- 
कारे सोमे च सीम॑तोन्नयने तथा । क्ञेयं पुंसवने श्राद्धं कर्मौमं 

चृद्धिवत्छृतम् 1 इति । निषेककाखे म्माधानकालः । तत तद्ग 
श्राद्धं कार्यं} सोसग्रहणमाधानाच्चिोचादिक्मेणामुपटक्षणार्थ॑म्। 
यत्तु-नांदीसुखे विवादे च भपितामहपूैकं । नाम संकीतये्धिद्धा- 
नन्यत्र पितृपूर्वकम्। इति दुद्धवसिष्ठवचनं, तत् नादीसुखा; 
पितर इदं वो अर्य द्यरव्यप्रदानर्मन्नो यथाटिगमित्याश्व- 
खायनसूच्रम् । नांदीुखास्त॒ पितरः भ्रीयंतामिति मंत्रतः । 
दममेव वदेन्मंचं पितासदपद्ान्वितम् । इति तत्कारिका-नादी- 
मुखाः पितरः पितामहाः प्रपितामह इति काल्यायनगोभि- 
लू्विसोधात् यस्यां शाखायां पिच्रादित्ववोघधकवचनं नात्ति 
तद्धिपयं ज्ञेयम् । नांदीञुखे पुचादिप्रयोजकत्वेन दषैसंपादके इति 
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विवादस्यैवेदं विशेषणमिति विवादतत्वकारः । इति घृद्धि- 
भाद्धकादः । 

थ क्रदणपश्चश्राद्धकलिय्णयः। तच हेमाद्रौ काद्या 

यनः--अपरपक्चे राद्ध कुर्वीतोध्यं वा चतुरध्या यददः संपर्यत इति । 
परतिपत्प्रशृति अमावास्यांते पक्षे चतुध्यौ ऊर्वं कसिधिदिमे य~ 
सिन् श्राद्धसाधनसंपत्तिस्तस्िन्कयात् । गोल सः- अमावास्यायां 
पि्भ्यो दयात् पंचमीप्रथति वाऽपरपक्षस्य यथश्राद्धं सर्वस्मिन् 
वा द्रव्यदेरबाह्यणासभवे काठनियमः दाक्तित इति । निर्यं 
चेदम् । तथाच तत्रेव कालायनः-दाकेनापि नापस्पश्चमति- 
कमेदिति । प्रतिपद्धनलाभाय तीया द्विपदथदा । दस्यादिष्टख- 
श्रुतेः कास्यमपि । इदममरावास्याश्राद्धास्पुथगेव कार्यम् । अमावा- 
स्याष्टका बुद्धिः छृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । इति ग्रथङर्दिरादिति 
हेमाद्रै स्मतिचंद्विकाकारः । अपस्पक्चे यदहः संपयेतामा- 
वास्या विशेषेणेति निगमवचनात्केचित्त विकद्पमेव मन्य॑ते इति 
तत्रैवोक्तम् । तथाच दाकयद्क्ल्यपेक्चया व्यवस्थेति बोध्यम्। भाद्र- 
पदापरपक्चे तु अशक्तेनापि कृष्णपक्चश्राद्धममावास्याश्चाद्धात्पृथ- 
गेच कार्यम् । तथाच डेमाद्रौ विष्णुधरोन्तर-उत्तरादयना- 
द्ाजन्थेषठं स्यादक्षिणायनम् । याम्यायनाच्चतु्मसं तच खपे तु 
केरावे । भ्रोष्ठपयाः परः पक्चस्तत्रापि च विरोषतः 1 पंचम्युर्वं 
ल॒ तचापि दशम्ू्वं तसोप्यति । मघाय ठु ततापि श्रेष्ठा 
राजंख्योदरी । इति । तत्रैव ब्रद्ये-अश्वयुकूकृष्णपक्षे तु 
श्राद्धं कायं दिने दिने । ् रिभागहीनं पश्च वा त्रिभागं त्वधमेव 
चा । इति । आदिलयपुराणे-पराचड् ऋतो यमः प्रेतान्पितर- 
श्चापि यमाख्यात् । विसजयति माचुष्ये छृत्वा जन्यं स्वकं पुरम्। 
क्वधातीः कीर्तैय॑तश्च दृष्तं च स्वयं छतम् । कांक्चंति पुत्रपो- 
वेभ्यः पायसं मधुसंयुतम् । तसूमात्तांस्तचच विधिना तपेयेत्पाय- 
सेन तु । मध्वाज्यतिटमिश्रेण तथा रीतेन चांभसा । भिक्षा- 
मात्रेण यः प्राणान्संधास्यति वा स्वयम् । श्राद्धं तेनापि क्तैव्यं 
तैसतेर््रयेः खुसंचितेः । इति । नागरखंडे-आषाल्याः पंचमे 
पक्षे कन्यासंस्मे दिवाकरे । यो वै श्राद्धं नरः ऊुयदिकस्मिन्नपि 
वासरे । तस्य संवत्सरं यावत्तक्ताः स्युः पितसे धवम् । चा- 
स्यायनिः-नभस्यस्यापरे पक्षे तिथिषोडशकस्तु यः । कन्याग- 



तान्वितश्वत्सयाच्स काखः श्राद्धकर्मणि । तत्रैव ब्राह्ये-कन्यागते 
खचितरि यान्यद्यानि ठु षोड । कतभिस्तानि तुख्यानि देवो 

नाययणो.ऽत्रयीत् । दति । अन्र पंचमपशक्षस्यैव श्राद्धकालत्वम् \ 

यंचदशातिथ्यात्मकोऽपि पश्चत्तिथिन्रद्ध कद्ाचित्षोडहादि नात्म- 

कोपि मवति । ततैकदिनदानिमीगभरदिव्यभिप्रयिण तिथिषोडक्क 

द्यु्तमथवा शु्कप्रतिपदा सदह पोडरात्वम् ! तद भआाधवै 

देवल ः-अदहःषोडराक यत्तु दुद्धप्रतिपदा सह । चंद्रक्षयाचि- 

हेत्ेण सापि द्ील्िकः स्थता । दति । अत्र कन्याः प्रारास्ल्य- 

संपादको नत॒निभित्तम् 1 तदाह आबालिः-आगतेपि स्वौ 
कन्यां श्राद्धं कुर्वीत सर्वथा । आषाद्याः पंचमः पक्षः प्ररास्तः 

पिदकमखु । पुजानायुस्तथायेग्यतरश्वयैगतुटं तथा । प्रापनोति 

पंचमे द्या श्रद्धः कामांल्तथापरान् । व्हन्यलुः-आपाटीमव् 

छरत्या पंचमं पश्चमा्चितःः ! कश्चि पिदर दधिष अ्ञ्रप्य- 

न्व अलम् । वस्सात्तश्रैव दातव्यं द ् सन्यव निष्कलम् । जषादी- 
मवि कृत्या यः पक्चः पंचमो मेत् । तन्न श्राद्धं प्रङ्कवीत क~ 

न्यास्योऽकों भवेन्न वा 1 इति । छाच्यायनि पुण्यः कन्यामवः 
सूयः पुण्यः प्चस्त॒ पंचमः । कन्यास्याकोन्विवः पक्षः सोऽल्यंतं 
पुण्य उच्यते । कारगरजिनिः- जादौ सध्येऽवसाने वा यच 
कन्यां चज्ञेद्रविः ! स पश्चः सकेखः पूज्यः श्रद्धयोडशकं भरति । 

इति । घरद्धमयुः-नमस्यस्यापरः पक्षो यन्न कन्यां बजेद्रविः 
स म्ाटयसक्ञः स्याद्रजच्छायाह्ययस्तथा । इति । अन्न भरतिपत्पर 
शति अमावास्यापर्यतश्राद्धकरणे नंदादिनिषेथो नास्ति । तदाह 
क(ष्णौलिंनिः-नमस्यस्यापरे पक्षे श्राद्धं कु्यदिने दिने 
नैव नदएदिव््यं स्यान्नैव व्या चतुर्दशी । इति । नन्वेव -प्रति 
पतप्रथृतिष्वेकां व्जयित्या चठुदेशीं । इति याङ्खकल्फ्यपिसेः 
दति चेन्न । अपरपक्षे श्राद्धं परकुर्कतोध्यं चतुध्यी यदहः संप 

द्यते सक्तम्या उर्ध्वं यदहः संपद्यते छते चतुरद॑रीमिति काल्या 
यनवाक्येकवाक्यतया पंचम्यादिस्तम्यादिपक्चविषयत्वेनाप्युप 
पत्तेः श्राद्धपोडराकत्वापवादत्वासभंवात् । अतएव प्रतिप 
दादििसर्यतिथिश्नद्धेपि चतुर्दशी वजैनीयेति केचनाकवौचीनग्रेय 
उपेश्याः 1 हेमाद्विमाधवमर्दनरलारिविरोधाच । अत्तपः 
भलुः-ृष्णपक्षे दुशस्यष्दौ वजेयित्वा चतुर्दशीम् । घादधे प्रशस्ता 



श्राद्धगौणकारः । ३८३ 

स्तथगरो यथैता न तथेतराः । इति । गचाप्यराक्तायाद खुल ;-हंसे 
पाख कन्यास दाकेनापि गे धसन् । पंचस्योरतरे दयादु- 
योरपि पक्षयोः ! इति । छप्णपंचमीसारभ्य शछुद्धपेचमीप्यतं 
ख्यांचित्तिथावपि कुर्यादिव्यथैः । एकसिलिमे श्राद्धसरणे 
दादिनिपेघमाद शारबैः--नंदायां मार्मवदिने चयोदरयां निज 
मरु । पु राद्धं न कुर्वीत रदी पुचधनश्षयात् । वुद्धगारयः- 
जाप्य च पौष्णे च पिच्यश्चै भ्मैवे तथा । यघ् श्राद्धः धङ्क- 
त तस्य पुचौ विनद्यति ! इति ! न॑द्ए परतिपलप्येाद्दयः । 
दयद्रदामेकनेनविशानि धिजन्मनष्च्ाणि । घ्रापय सेदिणी । 
ष्णं रेवती । पिच्य मघा । यस्यापवादः प्रशोगारिडातै 
[्रहे-अमापाते भरण्यां च द्ादद्यां पक्षमध्यक्े ! तिथि 
र च नक्षच्रं योगं च न विचार्यत् । इति } इदं निपेधवत्प्र- 
प्रसवपयीलोचनं महालयपश्चतगैतश्चततिथौ सदृन्महालया- 
मवेन यदा तिथ्यंतरेऽजष्टानं तक्ैव महाख्यांतर्म॑तखततिधौ 
छन्महारयालुष्ठानं मुख्यम् । तच निषेश्वादिविचारः-सोये मासो 
वाहादाविति भकरणे देश्बाद्रौ-मेतमासस्य यः पश्चस्तत्तिथौ 
तिचत्सरम् । यावत्सरति पौवोपि तेषां तन्नैव दापयेत् । इति 
चेलोवचनेन खृततिथावेव विधानात् । अतएव निचेधध्रयो- 
कनक्षञ्ादियुक्तायामपि तत्तिथौ सकर्देशीयलिष्ानामनु- 
नम् ।-आपाल्याः पंचमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे 1} स्रताटनि 
तुयो वै धाद्धं दास्यति मानवः ! तस्य संवत्सरं यावत्लंठसाः 
तये श्चुवम् ! या तिधिर्यस्य तातस्य खता तु प्रवर्तते । सा 
थिः पितपक्चे तु पूजनीया प्रयल्लतः । अशक्तः पक्षमध्ये तु 
रोघ्येकदिने यदा ¡ निषिद्धेपि दिने कुर्यात्पिडदानं यथाविधि । 
ते नागरण्वंडे कालयायननाश्ना कैशचिदर्वाचीनैर्टिंखितानि 
नानि च संगच्छते प्रचेलोवचनसमाना्थैत्वात् । पतान्य- 
कराणि महानिवंधेष्वदसौनादिति कसयरल्लाकल्याद्यवौचीन- 
धा उपेक्ष्यः व्रये्तोवचनष्ददीननिवंघनत्वात् । 
गौणकारोऽप्युक्तो देमा्रौ ज्राद्ये-यावच कन्यातु- 

पोः क्रमादास्ते दिवाकरः । तावच्छाद्धस्य काः स्याच्छन्यं 



पितरस्तदा । पुकः स्वभवनं याति शापे द्वा खुदारणं । समैतु; 
कन्यायार महाराज यावत्तिटेद्धिभावसुः । तस्मात्काखाद्भवेदयं 
घुश्चिक याचदागतः । येयं दीपाल्विता राजन् ख्याता पंचदशी 
शुषे ॥ तस्यां द्या चेदं पिवृणां वे महाल्ये । यत्तु जातुः 
कण्येववन-तस्मात्त॑नैव दातव्यं द्तमन्यत्न निष्फरम् । इति 
तत्पचमपश्चस्य सुख्यकारुत्ववोधकम्। अकरणे दोषो हेमाद्रौ 
ब्राह्मे ~-सूयं कन्यागते कु्यच्छद्धंयोन गृहाश्रमी । धनं 
पुत्राः कुतस्तस्य पितृनिश्वासपीडया । न संति पितसश्चेति कृत्वा 
मनसि यो नरः । श्राद्धं न कुरते तत्न तस्य सक्तं पिवतिते। 
इति माकंडेयः-कन्यागते सवितरि दिनानि दश पंच च) 
पावेणनेव विधिना श्राद्धं तत्र विधीयते । इति । यस्त॒-विवाद- 
वतच्चूडाखु ववमधं तदर्धकम् ! पिंडदानं शरदा सनानं न कुयीतति- 
रखुतपेणम् । इति पिडदाननिषेधस्तस्यापवाद संभ्रदे-मदहाख्ये 
गयाध्राद्धे मातापि्ोशेतेऽहनि । यस्य कस्यापि मर्य॑स्य सविडी- 
करणे तथा 1 कृतोद्वादयोऽपि कुवीत विडनिर्वपणं खतः । इति । 
सनये संन्यासिविषये उक्तं वायुपुराणे-सन्या- 

सिनोऽप्यान्िकादि पुतः कुर्याद्यथाविधि । महालये तु यच्छाद्धं 
दाददयामेव तद्भवेत् । इति । ताह च सपिड च गयाश्राद्धं 
मदहाखयम् । आपन्नोऽपि न इर्वीत धाद्धमामेन कर्दिचित् । इति 
वचनात्पक्रान्नमेव सुख्यम्। अचर सवैथा तदसंभवे तु अकरणान्म॑- 
द्करणं श्रेय इतिं न्यायात्-अन्नाभावे द्विजातीनामामश्रादं 
विधीयते । दति वचनाच्चामेनापि कर्तव्यं न तु सर्वथा रोपः 
कायं इति वोध्यम् । 

अत्र देवता दिने दिने पाेणेनेव विधिनेत्युक्तत्वेपि मा- 
ठृपावणं प्रथगेव कायैम् । अन्वघ्रकासु बुद्धौ च प्रतिखंवत्सरे 
तथा } गरहाख्ये गयायां च सपिडीकरणास्पुरा । मातुः श्राद्धं 
प्रथक्तुयोदन्यत्र पतिना सह । महाखये गयाश्राद्धे चद्धौ चान्वश्र- 
कारु च । नवदेवतमवरेषठं रोषं पाटपोरषं विदुः । इत्यादिधचनात् । 
महाटये गयाश्राद्धे धाद्धे चान्वषटकोसु च । जञेयं दादश्यैवदयं 
तीथं रोषे मघासु च । इति । निगमे त॒ मातामदिपार्णमपि 
थगुक्तम् । सछङृन्पह!खये देवतास्त॒॒ संग्रहे उक्ताः-तातांवानि- 

तयं सपलजननी मातामहादित्रयं सखि खीतनयादि तातजननी- 



स्थश्रतिर्स्तात्ल्य । तसालदन्रात्न समल वल दद्ध न ^ ॥ शत 
सहुखः शिप्या्ताः पितरो घदारयदिध तीरं तथा तपणे । इति । 
विधवाकनृकमहाटयः अवापि पार्वणचथत्रेोत्तम् | विवधाकलै- 

कश्रद्धे किदो सं्रहे-चत्वारि पाव्णानीद विधवायाः 
सदैव हि । स्वभर्वैश्व्ुखदीनां मातापिचोस्तयैव हि 1 ततो माता- 
महानां च श्राद्धदानञ्मुपक्रमेत् 1 स्वभवेध्रयतिधिभ्यः स्व- 

पिततभ्यस्तथैवच । विधवा कारयेच््राद्धं सर्वैकाखमतद्रिता । इति । 

स्खरतिरलावल्यां ठ पावंणद्वयमेवोक्तम् । इति मद्टाख्यदेवताः । 

मदाखयश्नाद्धांगतर्पणष्ाल उक्तो नारदीये-पक्षधाद्धं 

यदा दुर्खत्त्णं तु दिने दिने । सक्घम्मदाख्चे चैव परनि 
तिखोद्कम् । इति । माध्यंदिनैः सक्ृन्सदहाख्ये तददिने एव कायम् । 
इदं महारुयश्राद्धं मलमासे न कार्यमित्युक्तं मखमासनिणये । 
महाख्यपक्तातर्मतमरण्यां श्रद्धे पटुत मार्स्ये-भर्णी 

पितृपश्चे या महती पर्किीरतिता । तस्यां श्राद्धं छतं येन स गया- 

श्राद्कृद्धवेत् 1 इति । दध् षिडरहितं कार्यम् ! अयनद्धितये श्राद्ध 
विघुवद्धितये तथा । भस्णीषु च कुर्वीत पिडनिवैपणं नदि । 
इति पुस्त्यवचनात् ! अष्टम्यां श्राद्धे फलमुक्तं ब्रह्मांड 
पुराणे-जापाख्याः पंचमे पक्षे या च मध्या्टमी स्ता । चयो- 
दशी गजच्छाया गयातुख्या लु पैतृके 1 इति । णतत्पक्षीयच्रथो- 

मवव्योददी दद्यां श्राद्धमाह अलु;-यल्किचिन्मघुना मिश्रं 

भदद्यात्तु ्रयोदरीं । तदप्यक्षयमेव स्याद्वपीसखु च मघा च । इति । 

विष्णुः-जथ पितुगाधां मवति-अपि जायेत सोऽसाकं कुठे 

कथित्नसेत्तमः । भाचरद्काङठे सिते पक्षे चयोददयां समाहितः । 
मधूत्तरेण यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत् । मदाभारते-अपि नः 

सख कुठे भूयाद्यो नो दयाच्रयोदर्ीं । मघासु सर्पिपा युक्तं पायसं 

दक्षिणामुखः । याज्ञवस्कयः-यददाति गयास्थश्च सर्वमानंदय- 
मश्रुते । तथा चधै्रयोदद्यां मघ्राखु च विशेषतः 1 प्रोष्टप्या- 
मतीतायाँ मघायुक्तां अयोदश्षीम् । धाप्य श्राद्धं प्रकतेव्यं मधुनां 

यायसेन च । प्रजामिष्टां यशः स्वशेमायेग्यं च धनं तथा 1 चणा 
श्राद्धे सदा तृत्ताः प्रयच्छंति पितामहाः । इति । निल्यमपीद्म्- 
्रोष्टपद्यामतीतायां मघायुक्ता चयोद्शषी । इत्युक्त्वा विष्णुधर्भो- 
न्तरे-एतानि ाद्धकाखानि निल्यान्यादह भरजापतिः 1 ाद्धमेते- 



ददशण इईृष्णपक्चं यः श्रद्ध छुख्ते यरः । पचत्व तस्य जानी- 
याक्येष्टपुजस्य निश्चितम् । नशङ्ष्वं डे-ये वा॑छंति वरा सक्ति 
पितृभिः खह चात्मनः । अक्लंतानश्च यस्तस्य श्राद्धे भरोक्ता चयो- 
द्शी 1 संतानयुक्तो यः छुर्यतश्य वंशश्वयो मवेत् । अद्यप्रभृति 
च श्राद्धं ्रयोदक्यां करिष्यति । कन्यागते सस्र तस्य स्याद्ंश- 
संक्षयः । इति शापेन देवानां निर््धेयं महातिथिः । ततः 
भरति नैतस्यां क्रियते श्राद्धमुत्तमम् । दत्यादिभिस्त पुत्रवतः 
काम्यश्राद्धमरेव निपिध्यते नतु निखमपि । श्राद्धमेतेष्वकुबीणो 
नस्क प्रतिपद्यते । इत्या्ुदाहतवचनविसेधात् । काम्यमपि 
उत्तमविरोपणादावादनाष्यद्ानादीतिकर्ैव्यतपविदिटमेव निषि- 
ध्यते ! अतपब-अतः श्राद्धं विना देयं तददिने मधुपायसम् । 
सङ्गमांसं कारशाक मांसं वार्धीणसस्य च । तस्याभावे तु दातव्यं 
क्षीरोद नमलुत्तमम्। तसिन्नदनि चि्रेभ्यः पितृणां तक्तये चप । इत्य - 
न्रिमचनेन व्राह्मणभोजनविधानात् । अतप्व- पजं मेधां प्यं 
पुटि स्वातंज्यं रद्धिमुत्तमाम् । दी्ैमायुरयैभ्वरय कबौणस्तु जयो- 
दशीम् । अवाप्नोति न सदेः द्धं श्रद्धापरो नरः ! इति । 
दाददयां मूर्तिसंपन्नस्रयोदद्यां वदुप्रजः । आयुष्पतीं धजां चैव 
धनं वद्यं च विंदति ! इति । यटपद्यामतीतायां मधायुक्तां चयो- 
दशीम् । प्राप्य श्राद्धं तु कर्वव्यं मधुना पायसेन च । ्रजामिष्ठ 
यशः स्वगमायेग्यं च धन॑ तथा । चरणां श्राद्धे तदा प्रीता; पय~ 
च्छति पितामहाः । इत्ति मार्कडयचरद्धरसनुरदाश्लिखित- 
चचनवोधितं फं । अयनद्ितमे श्राद्धं विपुद्भितथे तथा । युगा- 
दिषु च सर्वास पिंडनिर्वपणादते ! इति पुलस्त्यवचनादसंता- 
नस्य पिंडद्ानरदहितेनापि श्राद्धेन भवति 1 तथा पुजवत इति 
कतव्यपिडरटितेनेतेन फसिद्धाचपि वाधकामावात् ! अतएव 
जञातीनां त॒ भवेच्छ्रेष्ठः कर्वञ्छद्धं योद शीम् । नावदयं तु थुवा- 
नोऽस्य धरमीयंते नरा गृहे । इति महाभारतस्यै-संतानयुक्तो 
य; ऊुयात्तस्य वंशाक्षयो भवेत् ! इत्यादिनागरखंडादिवचनैन 
विरोध इति वोध्यम् ! एतेन-वयं तु पदयामो निपेधवचनानि 
सपुत्रविपयाण्येवासंतानस्त॒ य इति नागरखंडवचनादि- 
व्यदिनिणयसिध्वाचर्वाचीनत्रंथा उपेश्याः भारतादिव- 



चनविरोधाद् । इदः राद्धं ददश्रादधवदेव कार्य न क्चयादश्राद्- 

वत् । तदाद हेमाद्रौ कादणीजिनिः-घद्धं व नैकवगैस्य 
अयोदद्याञ्ुपक्मेव् । अतृक्तास्तत्च येऽश्य स्युः भ्रां हिसंति 

तस्यते । इति । स्श्चटयंतर-रेच्छेचयोद्सीश्रादधं पुत्रवान् यः 
खतायुषोः । एकस्यैव त नो द्द्यत्पावैमं लु समाचरेत् । यः पुज 
वान्छुतायुषोरमिन्द्धिः इच्छेत् ख पकवमैस्यैव ध्राद्धं नो दया- 

द्पित मातामहवममदिदेनापि पार्वणं समाचरेदिति हेमा 
साःधवादयः । नङ्-पितसे यञ्च पूज्यंते तच मातामहा श्ुवम् । 
अविदोपेण करसैव्यं॑विचेषान्नरकं वञेत् । इतिवचनाद्मावास्या- 

दिकालिक्पिदटयमै्ाद्धे मातामदपायैणद्थायदषकत्वेनेकवमश्ना- 

द्स्याप्रसक्तत्वच्छथं वचनय्रामाण्यम् । जच द्वितीयव्राह्यणभो- 

जनासामर्थ्यैन तत्परसक्तिरिति शक्यम् । णकेनापि दि विप्रेण ष्- 
पिडं श्राद्धमाचरेत् । षडष्यौन्दापयेत्तत्र पड्म्यो ददयात्तथारानम्। 
पिता शुक्ते ्िजकरे घुखे शुक्ते पितामहः । प्रपितामदस्त॒ ता- 
लुस्थः कंडे मातामहः सखतः 1 घमातामदस्त॒ हदये बद्धो नाभो 
तु संख्ितः । एवमप्याचरच्छाद्धं वङ्दैवल्यं महामुने । विभक्त 
कारये्यस्त पितृहा स निगचते । इति देशाद्रौ देवलस्ष्तिषिरो- 
धात्। तसदेकवर्मश्राद्धभाध्यभावात्कथं मरालाण्यमिति चेत्। येनं 

पुरषेण सर्वशाखोक्तांगोपसंहारेभेव कमे कतेव्यमिव्यादिसिद्धांतः 
षण्णां विधायकानि सुज्रांतयादीनि च न ज्ञातानि, कितु पितरिदं 

तेऽयं पिवामदेदं वेऽष्यं प्रपितापहेदं तेऽभ्य॑मिति सूत्रमेव ट, 
तस्य पित्ादिच्यागागेव कर्वव्यमिति प्रसक्तौ तावन्मानं न कतैव्यं 

चतु मातामहपा्यैणमनप्यवद्यं कतंब्यभिव्येतद्धिायकत्वेन वच 

नखामज्यात् व्यामोह्राततमेकवगश्राद्धमनेन निषिध्यते । हला- 

द्विमाधवयोर्युक्ता णच तार्परयात् । पतेन अविदयोषेणेति तु 
येन मातामष्चेन सदह मातुः सपिडीकरणं छृतं तद्धिपयमेव । 

तेन भ्ररृष्णत्रयोद दयां ददौ पिठृव्मश्राद्धमात्रेणापि निल- 

शाखार्थसिद्धाचपि तावन्मात्रं न कव्यं कितु मातामहपार्बणम- 

पीति काटरतत्वविवेचनादयोऽवीचीनध्रंया उपेक्ष्याः । उद्ा- 

हतानिकवचनदेमाद्विमाधवविरोधात् 1 यस्त॒ प्रतिदिनं पक्च- 
पर्थतं लपिडकं मदाङयशराद्धं केहि न्द जयोद्द्यामपि तथैव 
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काथ चैव नंदादिवज्यं श्यादिल्युदाहतवचनात् । इति चयो- 

द्दीनिणयः । 
अथ महाल्यतर्गतचलुकैखीश्चाद्वनिणेयः । तजर 

याल्नकवल्क्यः-ध्रतिपस्वभ्रतिष्वेकां वजयित्वा चतुदेरीम् । शच- 

खेण वु हता ये वै तेभ्यस्तत्र श्रदीयते । ब्रह्मांडपुराणे-प्रायो 
नादाकदाख्ाचिविपोद्वधनिनां तथा । चवुदेदयां तु कतेव्यं सस्य 

थेमिति निख्यः 1 नागरखडं--अपष्त्युभवद्यवा सदछशत्युर- 

थापि वा उपसरगन्वितानां च विषश्स्युुपेयुषाम् । वहिना च 
भरद्म्धानां जलमरल्युमुपेयुषाम्। सपैव्याघहतानां च शतस्योद्वधने- 
रपि 1 श्राद्धं तेषां प्रकतेव्य चतुदद्यां नसाधप । इति । अप- 

खरत्युः अकालमल्युः । अत्व माकंडेयः;-युचानः पितरे यस्य 
सताः दाद्लेण घा हताः । तेन कायं चतुदेदयां तेषां व्तिमभी- 
प्सता । इति । उपसगा ग्रह भूतादप्र्वरः । त्रह्मयै्र्ते युवा- 

नस्त गृहे यस्य श्रृतास्तेपां भरदापयेत् । रच्ेण च दता येवे 
तेभ्यो दयाच्तु$शीम्। मरीचिः-विपशरख्श्नापदादितियग््ाह्य- 
णधातिनाम् । चतुर्दश्यां क्रिया काय येषां सृप्युर्विंगर्दितः। इति। 
विषादिङतो घातो येषां ते तथोक्ताः । प्रचेताः-वक्षारोदण- 
लोदाचर्विदयुज्ञटविपादिमिः । नखिद्िविपन्ना ये तेषां शास्ता 
चतुर्दशी । इति । आदिशब्देन भ्रगुपतनबरक्षासेदणपतनाद्यो 

ग्यते । देमाद्रौ भलुः-कातिश्रेण्यं चयोदद्यां चतुदेदयां तु 
सुप्रजाः । प्रीयंते पितरश्चास्य ये च ह्ाश्यहता र्णे 1 दति । 
ये तु शास्राजुकश्ातजरा्चिध्रचेच्यादिश्ुतास्तेवां चतुदैदयां श्राद्धं 
न कार्यम् 1 अत्तप्व हशाकडायनः-जटाच्चिभ्यां पविचार्णां 
संन्यासे वा गृेपि वा । श्राद्धं ऊुवीत तेषां वे वजयित्वा चतु- 
दशीम् । इति! जल भ्चिग्रहणं विधिपरियृदीतश्रगुपतनादिमस्णदे- 
तूनामुपरक्चणम्। उदाहतवचनानि ठ अविदितजशछादिमरणवि- 
घयाणि । अतव पतिमरणानंतरं विदहिताधिप्रवेद्ेन शतानां 
सख्ीणामपि चतुदेदयां श्राद्धं न कायम् । इद् श्राद्धं पित्रादीना- 
म्येकोदिष्रमेबाद गार्यः-चवुर्ददयां तु यच्छाद्धः स्विडीकर- 
णात्परम्। पकोदिष्टविधानेन तत्कायं राख्रधातिनः । भविष्य- 
त्पुराणे-समत्वमागतस्यापि पितुः राखदतश्य वे 1 एकोद्दिष्टं 
सुतेः कार्य . चतुर्दद्यां महष्टये । इति । अत्र ॒पितरुतय्रदरणं 
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श्रादधदेवतातद्धिकारिमानोपलक्षणम् । अलुरपि-पकपिडीङ- 
तानां तु पृथक्त्वं नोपपद्यते । सपिडीकरणादुष्ैखते कष्णचतु- 
दशी । इति । अत्र शखादिहतानामेव चतुर्दद्यां, तेषां चतु- 
दैश्यामेवेति द्विविधो नियम इति केचित् । तदयुक्तम् 1 शराद्धं 
काथं दिने दिने । नैव नद्ादिवरज्य स्यान्नैव वञ्या चतुर्दरी । 
इति वचनविरोधात्तेषामेवेत्यस्यायुक्तत्वात् 1 आहवेषु विपन्नानां 
जलरािथगुषातिनाम् । चठुदैदयां मवेत्पूजा अमावास्या तु का- 
भिकी । इति अरदनरन्नोदादहतदेवीपुसणे पूजा श्नाद्धरूपा, अमा- 
वास्याध्रहणस्योपटक्षणत्वात् जमावास्यादिकारेष्वपि तेषां त्यर्थ 
श्राद्धविधानात्तेवां चतु्ददयमेवेदस्याप्यगुक्तत्वात् । दाल्लादि्- 
तानां चतुरदुद्यमेकोदिष्मेवेयत् कारणमुक्तं देखाद्रौ नागर- 
खंडे-यदि प्रेतत्वमापन्नः कद्ाचित्तत्पिता भवेत् । दध्यथ तस्य 
कर्तव्यं श्राद्धं तत्र दिने न्प! पितामहयचास्तत्राह्वि श्राद्धं नार्दति 
कुत्रचित् । अथ चेद्धांतितो दयाद्धियते राक्षसैष्त॒ तत् । अह्यणो 
वचनाद्राजञन् भूतप्रतेश्च दानवैः । तेनेकोदिष्मेवात्र कर्तव्यं नतु 
पावैणम् । पितरपक्षे चतुरदद्यां कन्यासंस्थे दिवाकरे | एतसा- 
त्कारणाद्राजन्पावैणं नैव कारयेत् । इति । अतएव शखद- 
तस्य पिठुश्चतुर्दश्यामेकोद्दिणे कृतेपि तेन पितामदहादेस्तृध्य- 
सिद्धेः कांक्षति पुत्रपौत्रेभ्यः पायसं मधुसंयुतम् । तस्मात्तांस्तत्र 
विधिना तपैयेत्पायसेन हि ! इव्यादिवचनात्पितामहयदि तष्य 
दिनांतरे पावेणयिधिना मदहाटयश्राद्धं कर्ैव्यमेवेत्ति हेलाद्भिः 
संगच्छते ! पितामहोपि चेच्छखादिना हतस्तदा तस्यापि चतु- 
दँदयामेकोदि षं कार्थम्। तथाच हश्राद्रौ स्मलंतर-कसिन्ड- 
योर्वैकोदि्विधिरिति। यत्त इदं चैकोदिष्टमपि देवशुक्तं कार्यम् । 
मेतपक्षे चतुर्ददयामेकोदिष्ं विधानतः । दैवयुक्तं॑तु तच्छुद्धं 
पिवृणामक्षयं भवेत् । दति प्रशोश्परजातिं उक्तः तत्रानि- 
दिएमुखकेन वचनेन एकोदिष्ं देवदीनमिल्यादिकचनानां वाधः 
कथमिति चिलम् । यद् पित्रहद्यद्ययोपि रा्लादिना हतास्तदा 
च्रयाणां पार्वणमेव कार्यं । तदाह मदनरले बृदत्पसयररः- 
चतुर्ददयां ठ यच्छाद्धं सपिडीकरणे छते । एकोदिष्टविधानेन 
6-१-17 , (तत = = 
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अतप्व पकस्िन्डयोकैकोदिष्टविधिर्ति विरोषाभिधानात्रयाणां 

्द्लादिहतस्वे पार्वणमेव । अनेनैवाभिप्रायेण अपरारकणापि 

पार्वणमरेवोक्तमिति केचित् । अन्ये त्वाहुः-अयुक्तमेतत् । पक- 

सिन्दयोवैलस्योपलश्षणत्वात् । अतष्य देचश्वाक्षिनोक्तं चि~ 

ष्यपि राख्हतेषु॒पकोदिषएवयमेव कार्यं नलु पार्वणं आदल्य- 

वचनाभावादिति तदयुक्तम् । उपलक्षणव्वे ठश्षणाप्रसंगादििति 

हेमा द्रिरुतं मतांतरुदूषणं संगच्छते । अतणयैकक्िन््योरवको- 
दिष्टविधिरिति विशेषोपादानाच्रयाणां तथास्वे पार्वणमेवेति 

वद्विकापराकयो्तमिति साधवश्च । यत्तु चयाणां शखहत- 
स्वेपि पकोद्दिषचयमेव कार्यमिति देवस्वाभमिमतमेच युक्तमिति 
प्रतिभातीति भाधयनोक्तं तद्यदि पार्वणविधायक्रपराद्ारव- 
चने न स्यादिति छत्वाचितया देवखास्यारायव्णनमाधं नतु 
वक्तस्थितिः, स भूते पावैणं कुयौदिति परादारवचने रक्ष 

णाभ्रसंगादिति हेमाद्विविसोधादिति बोध्यम् । अतपव चरयाणां 
शशखजदवत्वेपि एकोदिषएटवयमेव कार्य न पावंणमिति कालत- 

त्यचिवेचनादयोऽवीचीनश्रंथा उपेध्याः ! च॑द्विकायराकदै- 
माद्विमद नस्ल्ञादिविसेधादिति । यष्ठ अस्यां चचु्व॑हयां रखा 
दिना अतस्तस्य चतुदैरीनिथिचयेकोदि क्षयाहनियित्तं च 
पार्चणं पकोदिष्टं वा यथाकलाचारं इति आद्धह्वयं प्रभोति 
इृत्यापाततो देमाद्विणोक्तं विज्ञानेश्वर7दिभिश्च श्चयादनिमि- 
तपार्वणेकोदिए्योर्विकल्प णवेद्युकते तथाप्यत्र हेमाद्धिणा 
क्षथाद निमित्तं पार्वणमेवेति किद्धांतितम् । युक्तं चेदमेव । अमा- 
वाश्याक्चयो यस्य प्रेतपश्षेऽथवा पुनः । इति क्षयाहप्रकर्णोदा- 
हतवाक्येन प्रेतपश्चे सतस्य श्ये पार्णस्यैव विधानात् । 
तेनैव चतुदैर्यां यः चखादिना तस्तस्य श्वयाहविधित्तं पार्व- 
णमेव कार्यम्। चतुदैशीनिमित्तेकोदिष्स्य धरसंगादैव क्िद्धिरिति। 
इति महाख्यचतुर्दैरीश्वाद्धनिणयः । 

ू अधैकोदिष्टकालः । तच्छेकोदिष्ं द्विविधं नवं नवमिशं 
चेत्याह हेवाद्री अध्कलाचकः-नदश्ाद्ध दराहानि नव- 
मिधं च पड्छतून् | दति । तत्र नवान्यनेदविधानि । चीणि 
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सायन;-चदु पंचमे चैव नवमकाद्शे तथा । यत्त॒ चं 
दीयते जतोस्तच्ववश्राद्धमुच्यते । हांखः-आद्ं श्रद्धमड्द्धोपि 
कुःयीदे कादयेहनि ! कवैस्तात्कालिकी शुद्धिरश्दधः पुनरेव सः। 
वसिष्ठ; प्रथमेहि वृतीये च पंचमे सत्तमे तथा । नवमेकाद्खे 

चेव नवश्चाद्धानि षट् तथा । इति । भरणाद्धिपमेषु दिनेष्वेकेके 

चध्राद्धं कुर्यादानवमाद्यज नवमं चिच्छियेतेकादशेदह्वि तत्छुया- 
दिति व्ौधायमेन पचोक्तानि । अत्र व्यवस्थोक्ता चिवखा- 

भिना-नवश्ाद्धानि पंचाहुराश्वलछायनशाखिनः । आपस्तवाः 
डित्याहुर्विभापैवरेयिणः । इति । धृद्धयसिष्ठः-अटन्ध्वा 

लु नवश्राद्धं प्रेतत्वान्न विमुच्यते । अवक्त दादृशाहस्य रुब्ध्वा 
तरति दुष्कृतं । इति । अचर पू्ेपूवश्राद्ध स्वकाले न कृत चेदु- 
तरेण सदह तत्कुःयीत् । तद्! कःण्व्;-नवश्राद्धं माक्िकं च यद्य- 
दंतरितं भवेत् । तदुत्तरेण सातंच्यादचु्ठेयं परचक्षते । सातञ्य 
समानतंघरता । हेमाद्रौ कोर्म-पंचमे सत्तमे चेव नवमेकाद्शे 
तथा । युर्मासत॒ मोजयेद्िपरान्नवश्रादं तु तदिदुः । रुषाणा ठे 

अयुग्मान्मोजयेद्धिानिति पाटः । चह्मपुराण-चवुथ ब्राद्य- 
णानां च पंचमेहनि भूभृताम् 1 नचमे वेद्यजातीनां रुद्धाणां दश 
मात्परे । तमरेयानिः- प्रेतां सूतकाते तु बाह्यणान्भोजयेत्ततः । 
नवध्नाद्धनिमित्तं तु एकमेकादशेऽदनि। इति । एवं चेकाद्शादिः 
कान्नवश्राद्धादादोचंति विधीयमानं बाह्यणभोजनं कमातरमिति 

हेमाद्रिः । युद्धदतादौ सथ्यःशोचेऽप्येकोदिष्ठादिकमेकाद्शदिने 
पव । तदाह हेमाद्रौ वैटीनसिः-सचःशौचे परद्तव्यं 
म्ेतस्यैकादयेदहनि । स एव दिवसस्तस्य श्राद्धशय्यासनादिषु । 

दति । ब्रृहस्पतिः- चतुर्थेहनि विग्रभ्यो देयमन्न टि वाधवेः । 
गावः सुवर्भं वित्तं च प्रेतसुदिदय शक्तितः । चतुथहनि सचयाषे 

इति दम्बर; । यषद्ष्ट जीवतश्चासीत्तदयात्तस्य यललतः ! इति। 

पकोदिषटविधानेन यदेकस्य प्रदीयते । आवाहनाञ्चाकरणरहित 
देववर्जितम्। वद्यारंकार्शग्यायं पितुयद्वाह नायुधम् । गधमास्यः 

समभ्यच्यं श्राद्धभोक्रे तदपेयेत् । इति । 

मात्स्ये पि-सूतकाति द्वितीयेह्ि शय्यां द यात्सुलक्षणां । कांचनं 
३५ पु° चिज 
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पुश्प तश्च फएखषुष्पसमन्वितम् । संपूज्य द्विजदांपल्यं नानावखवि- 
भूषणैः । ्रृषोत्सर्म च कुर्वीति देया च कपिखा छमा । इति । 
अच वृषोत्स्मआवद्ययकः । एकाद दचेऽहि प्रेतस्य यस्य नोत्ख- 
उयते वृपः । प्रेतत्वं खुखिरं तस्य दत्तैः श्रष्धशतेरपि 1 इति 
षटचिदान्ते निद्ुतेः । सीषु विशेष उक्तः संग्रहे 
पतिपुत्रयवी नारी भर्तसम्रे खता यदि । ब्ृषोत्सगं न कुर्वीत गां 
च दद्यात्सवत्छिकां । इति 1 अस्सिस्त्वेकादशषदे तु दिजा एकाद्- 
शेव त॒ 1 इति मात्स्ये एकादशा ब्राह्यणा इत्युक्तं ख मुख्यः कटपः। 
एको ब्राह्मण इल्यनुकद्पः ! अतणए्व विष्णुना शाक्तयपेश्चषया बहव 
इत्युक्तम् । इदं चेकादद्ादिकं महैकोदिष्संक्षं क्षत्रियादिभिर- 
प्येकादराहे पव कार्यम् । आद्यं श्राद्धमश्युद्धोपीति सच्यःरोचे 
परदेयमिति छसखदैधीनसिवचनात् । यत्त यथारौचापगमे 
शति धिष्णुनोरू तत्कतस्तात्काछिकी इुद्धिरिति वचनोक्तता- 
त्कादिकाश्ौचापगमे इति व्याख्येयम् । अन्यथा स्रव हि शु 
द्रस्य दादशेऽहनि कीतितं ! इति सर्पिडीकरणविषयिष्णुवा- 
क्यविरोधापत्तेः । रशादिवाक्यविसेधाच्च । पएतेनेकाहाया- 
श्लोचे द्वितीयादिदिने कतैव्यमिति गोडादिभ्रंथाः, क्षज्नियादिभिः 
स्वाद्रौचांते जयोदराष्टादौ कार्यमिति काटतच्वचिवेयनाय- 
वीचीनय्ंथा उपेकष्याः । उद्ाहतवचनं एकादशेऽदह्धि यच्छ्राद्धं 
तत्सामान्यमुदाहतम् । चतुणोमपि वणौनां सूतक तु परथक्पर- 
यक् । इति चैठीनसिवचनदहेमाद्रयादिनिवंधवियोधात् । इति 
नवश्राद्धकाल 

अथ नवमिश्रसंज्ञकषोडराश्राद्धकालः | त्र हे- 
माद्री ब्राह्म चरणां तु सयक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश सर्वदा । 
चतुर्थे पंचमे चेव नवमेकादशे तथा । ततो द्वादशभिससिः द्धा 
दादशसंख्यया ! कतेभ्याः श्रुतितस्तेषां तच्च विप्राष्तु भोजयेत् । 
साधवे जाल्तुकण्यस्त्वाद-द्ादश्च प्रतिमास्यानि आद्यं वाण्मा- 
सिकं तथा । तेपक्षिकाद्दिके चेति श्राद्धान्येतानि षोड ! इति। 
अ्रायपाण्मासिकाच्िकराब्दा ऊनमासिकोनषाण्मासिकोनाब्दि- 
कपयः द्वादशानामपि मासिकानां प्रथग्व्रहणात् । हेमाद्रौ 
ठ दादश प्रतिमास्यानि. आद्यपाण्मासिके तथा । सपिंडीकरणं 

-१ प्रद्ुनतति, 



` 4१। १५९ {५.1 ५14५-१, | $ ये क 

चैव दवयेतच्छाद्ध पोडरम् । इति जाततूकण्थैवचनपाटः । तच्ना- 
दयसूनमासिकषाण्मासिक ऊनाण्मासिकोनाद्िके सपिडीकरणं 
उनाव्िकं इव्यथदेकाथैकत्वयिति वोध्यम् । नवश्राद्धं ददयादानि 
नचमिश्राणि चडऋतून । इल्याश्वलायनोक्तेरेतान्येव नवमिश्राणि 
वोडाश्राद्धानि । बाह्यं तु नवमिश्चगतपोडदयत्ववोधकमरक्त- 
विषयमिति वोध्यम् । 

मासिकानां क्ल उक्तो याज्ञवस्क्येन-खतेहनि तं 
कतैव्यं प्रतिमासं तु वत्सस्म् । भतिसंवत्छरं चेवमाद्यमेकाद्- 
शेहनि । मासश्च सताहतिधिमारभ्य लिराच्तिध्यात्सकाद्रो 
ग्राह्यः । बत्लग्प्यतं मासि मासि खतेहनि श्राद्धं कर्तव्यम् । 
सपिडीकरणादृध्यै प्रतिसंवत्सरं रतेहनि श्राद्धं कतन्यम्। आं 
ठ मासिकमेकादरोहि कवेव्यमिति देवाद्विमाधवादयः | 
तेनेकाद रोहि आद्यमासिकं नवश्राद्धं महेकोदिणएं चेति श्राद्ध- 
जयग्रिति वोध्यम् । पतेनाद्याद्दिके एकादशाहे कतन्यभिसि 
केवांचिदवौचीनानाभ्ुक्तिस्पेक्ष्या । आच्दिकं प्रथमं यत्स्यात्त- 
त्छुर्बीत मचिष्डुचे । इत्यादिवचना्थक्ञाननिवंधनत्याच । अत 
एवाद्याब्दिकमेकादवषहे कायैमिति क्रहपाण्यादयोप्युपेक्ष्याः 
सपिंडीकरणं इत्वा कुयत्पा्येणवत्छदा । प्रतिसंवत्सरं विढा- 
ञ्छागलेयोदितो विधिः 1 आपाद्य खहपिडत्वमोरसो विधिव- 
त्तः । कुर्वीत दरवच्छृम्दं भातापित्रोखतेहनि । गताहनि 
पितुर्थस्त न कुर्याच्छाद्धमादसत् । मातुश्चैव वरारोहे वत्सरांते' 
सृते्नि । नादं तस्य महादेवि पूजां गृह्णामि नो हरिः | प्रथम- 
मासिकोनमासिकद्ितीयमासिकत्रेपक्षिकततीयचतुथेपचमषण्मा- 
सिकोनषाण्मासिकसक्तमाष्टमनवमदःशमेकाद्शद्धादरामास्िकोना- 
ब्दिकानि षोडशश्राद्धानि कमेण दयादिति हेमाद्रथुदाहत- 
रातातपप्रमाखखंडादिवचनकट्पसूत्ैः संवत्ससंते स्छता- 
इसंवंधिन्यां तिथौ सांवत्सरिकं श्राद्धं कतैव्यमिति देषाद्वि- 

माधवादिभिश्च सह विरोधात् । अतपव-चक्वत्परिवतैत सयः 
कारवश्ाययतः 1 अतः सांवत्सरं श्राद्धं क्ैव्यं मासचिहितम् । 

मासचिहं तु कर्तव्यं पौषमाधायमेव हि । यतस्तत्र विधानेन स 
मासः परिकीर्तिंतः। इति लघुद्ारीतवचनं संगच्छते । तस्सा- 
न्मासाद्यतिथौ मासिकालुषठठाने, अन्दे जाते द्वितीयाब्दा्यतिथो 
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आब्दिकश्वाद्धालुष्टानमिति हेणाद्रयुक्तमेव युक्तमिति वोध्यम् १ 

अतपव मासादौ मासिकं कार्यमाब्दिकं वत्सरे गते 1 अदयम 

कादशे कार्य॑मथिके व्वधि्कं भवेत् । इत्यवीचीनोदाहतच्छौगाश्चि- 

वचनं संगच्छते । उनपाप्मासिकदः कालमाद हेमाद्रौ यैदी- 

नखिः-प्राण्मासिकब्दिके श्राद्धे स्यातां पूर्वेुरेव ते । मासि- 

कानि स्वकीये लु दिवसे द्वादशेषि वा। दति माधे गो- 

नमिलट;-सनवाण्मालिकं षष्टे मसेऽधन्यूनमासिकं । ग्रैपल्छिकं 

तृतीये स्यादूनाब्दं दादे तथा । मदनरले गविष्ये-त्रैपश्षिक 

मबेदतते बिपश्चे तदनंतस्म् । इति । छोकगौतमोपि-प्पकद्धि- 

निदिनैरूने चिभागेनोन एववा । ्राद्धान्यूनान्दिकादीनि कुयी- 

दिद्याह गौतमः 1 ऊनमासिकस्य कालांतरमाह गोभिः 

मरणाद्भादरादे स्यान्मास्यूने वोनमासिकं । इति । द्विभ्यादिदिन- 

नयूनपक्षे नंदादिनियेधमाद साधवे गार्यै;-नंदायां भार्गव- 

दिने चतुर्दश्यां तिपुष्करे । ऊनश्राद्धं न इर्वीत गदी युच्रधन- 

क्षयात् 1 मरी चिः-द्विषुष्करे च नंदा सिनीवाद्यां भ्रगोर्दिने। 
चतुरददयाः च नोनानि कत्तिका ्िपुष्करे ! इति । मद्राति यः 

तिपादश्चाणि, भावुमोमदानैश्चरवाराः, पवां चयाणां योगः जिषु- 

ष्करं । ढयोर्योगो द्विपुष्करमित्यथः। हेमाद्रौ रैवीनसखिः-लपि- 
डीकरणादर्वाह्र्याच्छाद्ानि षोडश । पकोदिष्टविधानेन छृया- 
त्स्बीणि तानि च 1 इति । आहिता्चेः प्रेतभ्राद्धकारमादः का- 
त्यायन\-श्राद्धमश्चिमतः कार्य दाददेकादशेऽहनि । श्रुवाणि 

तु पङ्कर्बन्ति प्रमीतादनि सवेदा । बेपक्षिकादूर्वनि । धुवाणि 
अतपव जातुकण्थैः- उर्व त्रिपश्षायच्छरष्दं खताहन्येव 
तद्भवेत् ! अधस्तु कारयेद्ाहादादहितश्चदिजन्मनः । इति । असखा- 

म्ये आद हारीतः-सुख्यं श्राद्धं मासि मासि अपयातुं 
प्रति । दादल्ताहे न वा सोज्या एकाहे द्वादश्चेपि वा । इति ॥ नच- 

श्राद्धादौ मोजने प्राथथित्तमाद हारीतः-चांद्रायणं नवश्राद्धे 
प्राजापलयं तु माक्तिके । एकाहस्तु पुराणेषु प्रायधित्तं विध्री- 

यते । इति नवपिश्रसंक्ञकानां पोडरश्रद्धानां कालः । 

अथ सपिंडीकरणकालः | तच निरः प्रेतसय निरि 
कता संवत्सरे पूणे तदुत्तरखताहे सपिडनं क्यात् । तदुक्तं 

मविष्यत्पुराणे-खपिडीकरणं कयीच्जमानस्त्वनचिमान. ॥ 
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अनाहिताश्नः म्रतस्य पूणंञ््द् भरतम । इति । हेमाद्रौ पएखस्यः 
निरञ्चिकः सपिडत्वं पितुमौतुख्च धर्मवः। पूर्णे सवत्सरे क्यादुदधि- 
वो यद्टभवेत् । ठद्धिडृद्धिनिमिन्तं चोटादिकम् ¦ दाहव्यायनः 
तध्राद्धप्नि रिानि सपिडीकरणं तश्रा । अपद्कष्यापि कुर्वीव 

क्लुं नांदीमुखं द्विजः । अनेन मेतकर्मकरस्तत्समातेः पूरय 
इद्धि्राद्धे यनधिकारोपि सूचितः । अत्व हेमाद्रौ छघुदा- 
रीतः-ध्राता वा घ्ातृपुत्रो वा सर्षिडः शिष्य एव वा । सहपि- 
उक्ियां शृत्वा कुर्यादाभ्युद्य ततः । इति नागरखंडे- 
ततः सपिंडीकरणं वत्सरादृरध्व॑तः स्थितम् । बृद्धिवौगाभिनी 
चेरस्यात्तदर्वागपि कारयेत्! उछना-पितुः सपिडीकरणम् आ- 
ब्दिके खतिवासरे । जधानाद्युपसं प्रा्तावेतत्प्रागपि वत्सरात् । तत्र 
चापडरृष्यमाणे सपिडीकरणे (तदं तं अपक्रपे स्यात्? इति न्यायात्त- 
तपू्वैतनानि षोडशध्राद्धानि त्वेव सपिंडीकरणं कार्यम् । अत- 
एव वृद्धवसिष्ठः-घाद्धानि षोडशादत्वा नेव छयीत्सपिडनम् । 
तद्धाम तु छते पेतः पितृत्वं नोपपद्यते । पोडशध्राद्ददानौ 
छते सविडीकरणे इति देषः । चाव्यायनिः-परेतश्रष्धानि 
सर्वाणि सपिंडीकरणं तथा 1 अपङ्कष्य प्करु्वीत छुयौन्नादीमुखं 
ततः । सपिडीकरणात्पूवमपकषेण कतानामपि मासिकानां 
स्वकारेषु पुनरप्यनुष्ठानमाह सोगाक्षिः-यस्य संवत्सराद- 
वौक्सर्विडीकरणं भवेत् । मासिक चोदृद्कुभं च देयं तस्यापि 
वत्सरम् । मधवे गोभिल ः-यस्य संवत्सराद् वौग्विहितात 
सधिडना ! विधिवत्तानि ऊ्वीत पुनः श्राद्धानि षोडश । पैटीः 
नसिः-सपिडीकरणाद्वाकर्याच्च्ाद्धानि षोडश । फकोदिषएवि- 
धानेन यीत्सर्बाणि तानि ठु ! स्िडीकरणादूष्वं यदा कुया- 
तदा पुनः । ध्रलयब्दं यो यथा कुयौत्तथा कुयौत्सद्। पुनः । आव- 
तनं चोध्वैमाविनमिव नाधोभाविनां । तदाद क्वष्णाोजिनिः 
अर्वागब्दाद्यत्र य्र सपिंडीकरणं छतम् । तदूध्वं मासिकानां 
स्याद्यधाकारमनुष्टितिः ! इति । गाव ः-अवौक्संबत्सदस्य 
सपिंडीकरणं छतम् । षोडशानां द्विसच्रन्ति कुयौदित्याह गोतमः। 
पोडरानां मध्ये यान्यपकृष्य छृतानि तेषां द्विसावत्तिः पूवैव- 
चनेकवाक्यत्वात् । सर्पिडीकरणादूरध्वं स्वस्वकाले पुनरवुषठे- 
यानां मासिकानां बरद्धिभाप्तो पुनरप्यपकषमाह साव्यायनिः- 
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सि ङ्ाकरणादर्कीगपङ्प्य शतान्यपि । पुनरप्यपकरप्यंते चरद्धमुन्तर- 

नेमेधनात् । इति ! निषेधा कालयायनः- निवल इष्धतत्र च 

मासिकानि न तंत्रयेत् । अयातयामं मरणं म भवेत्पुनस्स्य तत् ॥ 

इति । बृद्यनतरं मासिकाचुवतेने नूतनं मरण _ मवाद्त्त 

भावः । बद्ध विना पुनरपरं दोषमाह शाहव्यायानः-जत- 

रेणैव यो ब्रद्धि प्रेतश्राद्धानि कषति । स श्रषद्धी नरके घोर 

पितभिः खद मज्ञति । इति 1 दैमाद्रा्ुद्ाना-ददनाद्- 

विदीनस्तु मेतश्राद्धानि यश्चरेत् । श्राद्धी ख नरके घोरं पिकभिः 

सद्द पच्यते! असमथ प्रत्याह दहेमाद्रा गो(नलः-पूण सच 

त्सर षण्मासे चिपक्चे वा चददवद्धिरापयेत इति । अज बाद्या- 

गामिनी चच्स्यादिव्यनेनैकवाक्यत्वार्थं यदहश्रैद्धिः संनिधीयेतेति 

व्याख्येयम् । अन्यथा बृद्धिश्राद्धस्य पूरवौहकाटल्वात् सपिडीकर- 

णस्यापराद्गकारव्येनैकदिने असंमवात्तेन पूर्वदिने कतेव्यमिव्यथः। 

चतधिरातिमत्ते- सपिंडीकरणं कुयाद्यजमानस्त्व नान्नमान् । अना- 

हिताश्ेः मतस्य पूर्णेऽब्दे मरतर्धैम । द्वाददोदनि षष्टे वा धिपश्चे वा 

तरिमासक्रे । पकादरेपि वा मासि मंगलं स्यादु पस्ितम् । इति । 

दयाघ्नः-आनंला्ुटधमीणां पुंसां चैवायुषः क्षयात् । सस्थि- 

रत्वाच्छरीरस्य द्वाददादः प्रशस्यते । इति निरत्निकसपि- 

डीकरणकारु निणेयः । 
अथ सान्निकस्षिडीकरणकालः। ततर लबुहारीतः 

अनञ्िस्तु यदा वीर भवेत्कयोत्तदा गृही । म्रतश्चेद्चिमास्तु 

स्याच्चिपक्षे बै सपिडनम् । ताहमारभ्य पक्षत्रये पूणे सपडीक- 

रणं कुर्यादिति हेमाद्रिः | खमतुः-प्रतश्चेदा्दिताच्िः स्यात्क- 

तेनभ्चिर्यदा भवेत् । स्षिडीकरणं तस्य कुयोत्पक्षे तृतीयके । 

दारीतः- यजमानोऽचिमान्यजन्परेतश्चानस्चिमान्मवेत् । द्वा 

द्दादे भवेत्कार्यं स्वडीकरणं सुतैः । काल्यायनः-एकाद्- 

शाहं निधं पूर्य द्प॑चचथाविधि । प्रङ्घर्वीताभ्चिमान्विप्रो माता 

पित्रोः स्पिडनम् 1 अस्यामिप्रायः-आहिताञ्चिना अमावास्यायां 

पिंडपितयक्षः पिडान्वाहायकं श्राद्धं च कर्तव्यम् । तद्धि प्रमीत 

मातापितृकस्य सपल्लीकपिक्दैवल्यं-एकत्वमागता मतः विड 
गोत्रे च सूतके । इत्यादिवचनात् पितृषिडे मातुरप्यंरमागि- 

१ कतल्पि, र्यथरेत. 



स्यात् । नचाष्तसागड करणयोस्तयोर्ददीश्राद्धादो देवतात्व- 

स्यु पपद्यते । तस्य सखथिडीश्ररणोत्तरकाकिकत्यनियमन्तदाद दै 

उना भ्रसशदतः -नाखपिल्यान्निमान्पुत्रः पितृयज्ञ समाचरेत् । 

ज पार्वणं जाभ्यदयं कुर्व कमते पटम् । दति । अतः 

सडपितयक्ञदशधराद्वयोसपो माभूदिति पकादादे पकोदि- 

छादिङृत्यानतरं द्वादक्लाहे वा पोडल्श्रद्धपूवक साप 

करणं छुव्वा दश्च पिडपितयज्ञादिक इयाष्द््ति। पक्चातरमादह 

हारीतः-या ठ पूवैममावास्या खतादादशमी भवेत् । सड" 

कर्ण वस्थाः ऋयीदेव सुतो ऽच्निमान् 1 खताष्टमवध्रीङलय दृदामी 

खतादमारभ्येकादरीखथैः 1 तस्यामेकोदि्ट खापड(कर्ण कत्वा 

अनतरं पिचरयज्ञ्दिक दयात् ! अतयव जवाः स{पिडी- 

करणं कुर्यत्पूत्रं दरौ ऽश्निमान्छुतः। परतो ददाराजस्य पूणेऽषव्दे च 

तथा परः । सताहमारभ्य यदद्ाममदस्तस्मात्परतो यो दद 

स्तसिन्नियशः 1 दह्यारा्ग्रहणमशौचोपलक्षणाथं । अपरः (नर 

भिकः । तदेवं साद्चिकस्य चयः सपिडीकरणकाखाः द् 

सादः, द्वादराष्टोध्यैभाविनी या अमावास्या तस्याः पर् यत्किचि- 

देकं अदः, दराहात्पसया अमावास्या चेति साधिकोक्तेषु धिषु 

काटेषु प्रति्यधकवशात्सर्प्डीकरणं न दतं तद्! बिपश्चादिप्रत्तर- 

केषु करव्यं । तदाह साचि थशृतय ग्तेशिकः-दाच्धयादादे- 

काटेषु प्रमादाद् नुतं । सापडाकरण कुःयौत्काटेपूत्तरभापवेषु । 

इति । बत्लसंतेष्यनजुष्ठाने सािनिरच्रिखाधचारण्यन् गोणकाल- 

माह खाधव जहष्यश्यंगः-सपिडीकरणश्रादधमुकतकाटे 
न चे- 

स्तम् । सैद्रे दस्ते च रोहिण्या सचय वा समाचरेत् । इति । इद 

सविडीकरणं वत्सरात प्रेताय तत्पित्रे तत्पितामदाच् तदधपितम- 

हय च ब्राह्मणान्दरेवपूवै भोजयेत्, परेतधिडं चाष्यैपात्रोदकवत्प- 

त्रये निदध्यादिति विहण्कादि वचनः तत्पि्रादिभिः सह 

विदितम् । तच्च पितामहे जीवति कथ का्यैमिल्याकांश्चायां द 

माद्विमाधवोदाहतन्रह्मयुराणे उक्तम् । खते त ̂  यस्पाथ 

विध्यते च पितामहः । तेन देयाखयः प्व; प्रपितामदपूवेकाः 

तेभ्यश्च चैतृकः पिंडो नियोक्तव्यश्च पूवत । इति । पतेन् 

त्रेतस्य प्रपितामदपिंडं अधा विभज्य पडजय॑ण संयोजयेदिति के- 

वांचिदुक्तिख्पेक्ष्या ड हतवचनधिसेधात् । यदा पितामहप्रपिता- 
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मट्रदणस्योपलक्षणत्वात् । अत एवं चयाणामपि पिडानामर 
कैनापि सरपिडते । पितृस्वम्श्चते मेत इति धर्मां व्यवसित 

इति निणेयाश्ते खुसंतुवचनं संगच्छते । प्रेतस्य पित्षिता- 

मदटधरपिवामहसवंधिनां याणां चिडानां मध्ये अन्यतमेनेकेमै- 
र्धः । अतएव यदा प्रेतस्य पितामहप्रपितामहो जीषतस्तद्ा 

मरेवपित्रे पिङ द्वा तत्पितामहात्पर्योङ्कयोर्दयादिति डेमाघ्रौ 
स्खतिवचनं च संगच्छते । अतएव व्युत्कमेण स्घृतानां सपिडौ- 
करणं नास्तीति विज्ञानेश्वरादीनासुक्तिख्पेश्ष्या । उदाहतवच- 
जविरोधात् । यत्त-ग्युत्करमाच प्रमीतानां नेव काया सपिडना। 

इति यदुदाहतवचनं तत्-व्युत्कमेण शतानां व सपिडीरृति- 
रिष्यते । यदि माता यदि पिता मता नेष विधिः स्मृतः| इति 

माधवनि्णया्तोदाहतस्कंदपरराणवचनोपात्तमातापिदप- 
तिभिन्नविषयमिति वोध्यम् । हेमाद्रौ ब्रह्मपुराण-मातयथ 
प्रमीतायां विद्यते च पितामही 1 प्रपितामदहीतः सचां; कायस्तत्रा- 
प्ययं विधिः । इति पितृसपिडीकरणोत्तरं पितामहमरणे तस्य 
पुांतराभावे तत्सपिडीकरणं पोत्रेण कारय । तदाह तत्रेव का- 

लयायनः-पितामद्ः पितुः पश्चात्पश्चत्वं यदि गच्छति । पौत्रेणे- 

. कादश्लाहादि कतैव्यं श्राद्धषोडशम् । नेतत्पोत्रेण कतव्यं पुच्- 

चाँश्वेत्पितामहः 1 इति! निणयामतेप्येवम् । यत्तु-असंस्छतो 
न खस्कायों पूर्वो पोप्रपोत्रकेः | पितरं तत्र संस्छुयोदिति 
कात्यायनोऽत्रवीत् । इति छदोगपरिशिषटवचन तत् वियमान- 
पु्रपरपितामहपितामहविषयं ! नैतत्पोत्रेण कर्तव्यभिलयनेनेकवा- 
यत्वात् । यदपि पापिष्ठमपि शुद्धेन शुदं पापञतापि वा । पिता- 
महेन पितरं संस्कयोदिति निश्चयः । इति कालयायनवचनं, 
अच्र पापिष्ठत्वं सस्कासभाषेन प्रेतत्वरूपं नतु पातिदयं । पाप- 
कर्मिणो न संखृजेत्छियश्चातिचारिणीरिति गौतमेन तस्य 
निवेधात् । तत् -एकस्मिनपकष मासि वा पितामहश्रपितामदौ 
शृतो तत्पुत्राभ्यामेकोदिष्टं कृत्वा वत्सरांते सपिडीकरणपक्चषोव- 
टंवितः । ततः पिता खतः अशाक्तयादिना द्वादशाहे प्व पितुः 
सपिडीकरणं कलैमिच्छति तद् असपिडीकृतेनापि पितामहा- 
दिना सह यादियर्थकं बोध्यम्] यदा तु आवद्यकबृद्यादिना 



हितौ तद्रा तत्सिडीकरणं छत्वैवं पितुः साधिञ्यं कत्वा नादी- 
मुखं ङुयीत् । पुत्रः पोचः परपोत्रो वा श्राता वा भ्रवृसततिः। 
सषिडः संततिर्वीपि क्रिया छप जायते । इरि विष्णुघुराणात्) 
येतकमौण्यनिर्वल्यं चरेन्नाभ्युदयक्रियाम् । आचतुथं ततः पुंसि 
पंचतरे गुमदं मवेत् । इति सध लििचचनादिति संपन्नो वच- 
नानामवियेध इति चितनीयम् । 

£ नांदीभ्राद्धावषसितो ठतु-श्राद्धानि षोडश्लादत्वा कुर्यान्न तु 
सविडनम् । प्रोपितावसिते पुत्रः काराद्पि चिरादपि । इति 
वायुपुराण्णत् पु ण्व कूर्यात् । प्रवालादसाने चिरादपि 
काठात्पुत्रः सपिडनं कुर्यत्तच्च पोडदाश्ाद्धपूवैकमेव । यदि च 
कनिष्टश्रात्रादिना षोडराश्चाद्धानि कृतानि तदा सपिडत्वमेव क- 
यादिल्यपराक्षः ! मातुरपि मातर्यमे घमीतायामिव्युदादतज्राह्य- 
वचनात् प्रपितामद्यादिसिः कायं । तस्यामपि जीवंलयां चयाणा- 
मपि परंडानाभिस्युदाहतवचनात्षितुः ्रपितामदह्यादिधिः इयौत् ! 
अन्बासोदणे तु परयादिभिरेव सविडनं कायम् । तदाद देभ्ाद्रौ 

चातातपः- ता यानुगता नाथंसा तेन सह पिडताम् । 

अर्हति स्वरैवासं च यावद्ाभूतसंछवम् । यस्ोपि-पल्या चैकेन 
करव्यं सधिडीकरणं चखियाः। स्रा तापि हि तेनेयं गला भता 

हतिवतैः । पत्या वेद्तेन पतिवनेगेकरेनेव्यथैः । अथवा पलीपिड 

पतिषिडे तूष्णीं संयोज्य पश्चा्तत्पिड पिंडज्येण विधिना संयो- 
जयेत् । शते पितरि मातुष न काय सदपिंडता । पितुर 

सषिडत्वे तस्या अपि कृतं मवेत् । इति हेमाद्रौ शातातयव- 
चनमेतद्धिषयमिति ज्ञेयम् । पुत्राभावे पतिरेव प्न्य; सपिडन 

कुर्यात् ! तदाद वैटीनसिः-अपुतरायां खतायां च॒ पतिः कुयौ- 

त्सणिडनम् । इवश्वादिभिः सदैवास्याः सविडीकरणं भवेत् । 
यतु परेणैव तु कव्यं सर्पिङडीकरणं खियाः 1 पुरुपल्य 
पुनस्त्वन्ये स्ातृपुच्दयोऽपि ये । इति । सपिडीकरणं 

छलीणां पुच्ाभावे न विद्यते । इति लघुहारीतस्ाकंडेयपुरा- 
वचनानि तानि पतिमिन्नेन न कर्तैव्यभिव्येवपराणि । उदा- 

हतवचनविसेधात् । इदं ब्राह्यादिविवाहोढाविषयं । आरादि- 

विवाश्विष्ये तु सुमतु;-षिता पितामदे योज्यः पूणे संवत्सरे 



सुतैः । माता मातामहे तद्वदिव्याह मगवान् रिषः । काला 
तष;- तन्मात्रा वस्पितामद्या वच्छ्रश्वा वा सपिडनम्। आछसदि- 

विवादेषु विन्नानां योषितां मवेत् । इति तच सातामहादिभिः 

मातामद्यादिभिवौ कुर्यात् । अपुत्रस्य तु प्ली कुयात् । वदा 

चाधवे शौगाक्षिः-सवीभावे स्वयं प्यः स्वमवृणाममंजकम् ! 
सपिंडीकरणं इुयुस्ततः पार्वणमेव च । इति । समतु; अपुत्र 
भ्रस्त कती नास्ति चेच्छाद्धकभैणि । तत्न पल्यपि कुर्बात 
सापिड्यं पार्वणं तथा । इति 1 यत्त॒ अआस्तबवचन -अपुत्रा 
ये खता केचित्पुरुषा वा चियोपि वा । तेषां सापडनासावा- 

देकोदिष्टं न पार्वणम् । इति । एवमन्यान्यपि वचनानि पुबोत्पादन- 

विधिप्रहंसाथीनीति माघकादयः। अततएव--सपिडीकरणादूष्ये- 
मेकोदिष्ं विधीयते 1 अपुत्रणां च सर्वैपासपल्लीनां तथेव च । 
इति हेमाद्रौ प्रचेतोवचनं संगच्छते । अपुत्राणामछृतविवा- 

हानामिति हेमाद्भिः | एतानि पोडशाश्रद्धानि अनेकेषु पुत्रेषु 

विभक्तेष्वपि ज्येष्ठ एक घव कुर्यात् । तदाहःपरार्कै परयचेत्ाः 

एकाद्शायाः क्रमशो ज्येटस् विधिवत्कियाः 1 कुयानञकंकशः 

श्राद्धमाब्दिकं तु पृथकूष्थक् । इति । सपिडने त्वाह हेमाद्रौ 
सरीचिः-सर्वैस्वमति कृत्वा च्येष्ठनेव तु यत्कृतम् । द्रव्येण चा- 

विभक्तेन सवैरेव कतं भवेत् । इति । उ्ेष्ठासंनिधो ठु तद॒जः 
कुर्यात् । अनुमतिं छृस्वेद्यनेन सर्वैरेव छृतं भवेदित्यनेन च 
सविडनाकरणज्ञन्यप्रलयवाएयाभावप्रतिपादनैव तस्याप्यधिकारव- 

धनात् । अतष्व--यवीयसा छतं कम प्रेतशब्दं विहाय तु । 
तज्ञयायसापि करव्यं सपिंडीकरणं पुनः इति । ्रातावा 
भ्रातृपुत्रो बेत्युदाहतवचनानि-काद्यादिषु गयायां ठु भेतकरा॑ 
छृतं च यत् । सपिडेरसपिडेवाः छृतं तद मवेत्छतेः । इतिं 
आ्राद्धकल्पलतायां ब्रह्म्धेवतेवचनं च संगच्छते । विभक्ताः 
सधनाः; पुत्रा चइद्धिकामाः प्रथक्सपिडनम् कयुरिति स्सलयथ- 

सारः | दव्यदानायुमदयभावे कनिष्ठेसपि पृथकाथमिति श्छ- 

पाणः काचस्यतिशथ । मेतराव्द् येदयनेन कनिष्ठ- 

छृतेनैव मरेतव्वनिवृत्तिवोधनाच्च । कृतं कनीयसा वापि यस्य 
श्राद्धं सपिडनम् । च्येष्ठोऽपि हि खुतः कुयौत्सपिडीकरणं पुनः। 
पुनः सर्भिडीकरणश्चाद्ध पार्वणवद्भबेत् । अध्यैसंयोजनं नेव 
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पिडसंयोजनं न च ! इति आआद्वकल्परतायां संवतधचन- 
मातापि्नोर्यतेः काटे ज्येष्ठे देवरे स्थिते ! कनिष्ठेन प्रकर्तव्यं 
सपिंडीकरणं तत्ा । इति निणेयसिधरूदाहतसखंव्तैवचनं च सं- 
गच्छते, उदादहतवचनसूचितार्थकत्वात् । अतपएवेदं निरभखभिति 

भिर्णयसिधुरपे्यः । पतेन स्येष्ठपुते देशांतरस्धेऽपि सति 
कनिष्ठस्य सविङीकसर्णेऽधिक्ासे नास्तीति केपांचिदवौचीना- 

नामुक्तिर्पेक्ष्या । उदाहतवचनविरोधात् । द्वादशा्टः प्रशस्यते 
इत्यत्र द्ाददादप्रहणं आद्योचांतोपलक्षणं । अतव कवत्याथन!- 
स्वैपामेव वणौनामाशौचंति सपिडनम् । इति । द्वाद्शेहनि 

विप्राणाचारोचंति लु भृश्रताम् । वेदेयानां च चिपक्षाद्ावथवा 
स्यात्सपेडनम् । इति {निणयासते बृद्धमदुश्चं। दद्र 

दवारा एव स्िडीकरणम् । तदाद हेमाद्रयादौ विष्णुः 
म॑चवर्ज्यं हि शुद्राणां डादरेदटनि कीतिंतम् 1 इति वचनवलाद्ा- 
सौचमध्ये एव कार्यमिति हेसाद्वयादसः) सवेषामेव वणाना- 
भितिवय् जेवणिकविषयमेवेति योध्यम् । 

खईन्यासिनं सविडीकरणं नास्ति । तदाहोरान-पको- 
दिं च कुवीत यतीनां चैव सचैदा । अहन्येक्ादसे प्रपते पार्वणे 

तु विधीयते । इति । छातावपः-णकोद्िष्ं जटं पिडमादशोचं 

मरेतखत्ियाम् । न ऊुयौत्पावेणादन्यद्रद्मीभूलएय भिक्षे । इति । 

यत्त-प्रमीततै वितसे यस्य देदस्तस्याद्ुचिभवेच् । न देवं नापि 
वा पपिच्यं यावस्पूर्णा न वत्सरः 1 इत माधव देवलीर्थं तद्व 

त्छरंतसविडीकस्णविषयम्! या तु पूवेममावास्येव्युदाहतवचनेः 

खाभनेः कदुकखादानंतसम्रावास्यायां पिद्यज्ञद शश्राद्धविधा- 

नात् । प्रेतश्राद्धानि सवौणि सपिडीकरण तथा । अपङ्ष्यापि 

कुर्वत कर्तु नांदीमुखं ततः । इत्यादिभि्निरमनेरप्यावदयकनांदी- 
श्राद्धविधानात्। अर्बाक्संवत्सरायस्य सविडीकरणं भवेत् । भ्ेतत्वं 

तस्य विक्ञेयं यावघ्पूर्णो ज वत्छरः 1 इत्यादीनि तानि । चद्धि- 

श्राद्धविद्यीनस्त॒ भरेत्राद्धएनि यश्वरेत् । स श्राद्धी नरके घोरे 

पितभिः सद मजि । इति । तथेव काम्यं यत्कमं बत्सरात्यथमा- 

हते । इत्यायेकवाक्यतयःा बृद्धि विनापकषेविषयाणि कास्यकमे- 

-विषयाणि चेति ।  अस्थिक्षेपं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपश्िकम् । 

अथेब्देऽपि कुर्वीत यदि स्याद्धक्तिमान्छुतः। इत्यादिवचनं इद्धि- 
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ति चितनीयम् । इति सपिडीकरणकादः 

अदीतश्चकालस्य अेतक्मणः काठांतरेऽनुष्ठाने विशेष- 
माद ऽजः प्रलयक्षरावसंस्कारे दिनं नैव विरोधयेत् । आदो- 
चमध्ये क्ते पुनःसंस्कारकम चेत् । शोधनीयं दिनं त्र 
यथासंमवसेव वतु । मद्यौचविनिद्त्तौ तु पुमः संस्क्रियते खरतः। 
संदोध्यैव दिनं भराह्यमूर्वं संवत्सराचदि । प्रेतकार्याणि कुर्वीत 
श्रेष्ठं तचोत्तरायणम् । इष्णपक्स्तु तञापि वजये दिनक्षयम् । 

हति । नंदायां भमाग्वदिने चतुदैद्यां त्रिपुष्करे । तच्च धाद्धन 
कुर्वीत गृही पु्धनक्षयात्। इवि च । मेतघ्राद्धं प्रलय भारते- 
नश्चे च न कुवीत यदस्िन् जातो भवेन्नरः । न पौष्ठपवयोः कुयौ- 
नततथःघ्रेये च भारत । दाख्णेषु च सवेषु प्रल्यरे च विवजेयेत् । 

जन्मनक्चत्नं कर्वः । परोष्टपदयोः पूर्बाभाद्रपद्ाद्रये । आश्चयं 
छरत्तिका 1 दारुणानि आद्रश्छेषाञ्येष्ठामूलानि प्रल्यरं जन्मनक्च- 
त्पेचमं चतुर्दशं चयोधिशं च इति दे्ाद्रिः | ततैव 
ञ्योतिःपरादचारः-साधारणे धुवोग्रे मेत्रेये च न शास्यते 
मुष्याणम् । प्ेतक्रिया कथंचिच्चिपुष्करे यमधिष्ण्ये च 1 साध- 
रणे छृत्तिकावि्ाखे 1 श्रुवाण्युत्तस्यं रोषिणी च । उध्राणि 
पूव्यं भरणी मघा च । मैजाणि सगचित्राजुराधारेवल्यः । 
निषादश्च मद्वातिथिः मौमभ्रगुदानिवासाः एतेषां मध्ये अयाणां 
योगः चिपुष्करः 1 यमधिष्ण्यं धनिष्ठा । वाराटे-चतुथोष्टमगे 
दधे दादश च विवर्जयेत् । पेतकृल्यं व्यतीपाते वैधरतौ परिये 
तथा करणे विषटिसंक्ञे च दानेश्चरदिने तथा 1 चयोदद्यां 
विशेषेण जन्मतारात्रये तथा । जन्मदशमेकोन्विद्ानि जन्मता. 
राचयम् । करयपः;-भरण्याद्री मघान्छेषा मूकं जिचरणानि च। 
मरेतकृलयेतिदु्टानि धनिछायं च पंचकम् । फद्णुनीद्धितयं येद 
प्यज्ुराधापुनरव॑स् । दवे अपादे विदहाखा च तानि द्विचरणानि च । 
पतानि किचिदु्टानि संभवे सति वज॑येत् । स्वकालेचठाने 
नायं निषेधः । तदाह हेलाद्रौ. गोभिलः नंदायां शुक्रवारे 
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चा त्रयोदश्यां चिजन्सु । एकाद्रादपश्रति नेकोदिशठं निषि- 
ध्यते । ततैव वेजवापः-प्रेतस्य साक्चादग्धस्य धाते स्वेकाद- 
देऽहनि । नक्चज्तिथिवारादि दोधनीयं न किचन) युगमन्वादि- 
सैक्रातिदशै प्रेतक्रिया यदि! दैवादापतिता तत्र नक्षत्रदर्भ 
करौोधनम्। इति । प्रेतक्ियायामुपसिितायां देवाद्यदि युगादिप्रभ- 
व्युपश्ितिस्तदा नक्षत्रादिशोधनं नास्ति। नु शुद्धकाङठेऽनुषएान- 
संभवेपि तञ्च निषेधाभाव इति दैवादापतितेद्यतेन भरतिपा्त 
इति ज्ञेयम् । इति प्रेतक्रियाया निषिद्धकालः । 

अभ्र युगा्द्ः | तत्र देमाद्रौ स्कदे-नवस्यां शुङ्कप- 

क्षस्य कार्तिके निर गच्छतम् } राधे सितततीयायां वेता वै सम~ 
पद्यत । दरों तु माघमासस्य रचत द्वापरं युगम्। कलिः छरष्ण- 
चयोददयां नभस्ये मासि निर्गतः । युगाद्यः स्मृता ह्येता दत्त 
स्याक्षयकारकाः । मात्स्ये -वैशाखस्य चृतीयायां नवमी काति- 
कस्य तु} पंचदद्यपि माघस्य नभस्ये च चयोदरी । थुगादयः 
स्म्रता छता दत्तश्याक्षयकारकाः । तन्नेव मागर्वडे-नयमीं 
कार्तिके शङ्का वतीया माधवे सिता । अमावास्या तपस्ये च नभस्ये 
च अयोद्शी । बेतादतकखीनां तु दापरस्याद्यः कमात् । शङ्का 
दिमासखाभिप्रायेण माघस्येव्युक्म् । कृप्णादिमासाभिपरायेण तपस्य 
इत्युच्यत इति वाध्युत्तस एक्रेवामाचास्येति केयम् । ब्र्छपुराणे- 
वैराखे शयुद्धषश्चस्थ तीयायां छं युगम् । कार्तिके शुङ्कपक्षे ठ 
तरेता च नवमेहनि । अथ भाद्रपदे कृष्णच्रयोदद्यां तु द्वापरम् । 
माघस्य पौणमास्यां च घोरं कदियुगं वथा । युगारभास्तु तिथयो 
युगायास्तेन विश्वताः । भविष्यत्पुराणे-वैशाखस्य ठृतीय- 
या समा कृतयुगेन तु । नवमी कार्तिके यातु अेतायुगसमा 
स्मरता भाद्र अयोदही छृष्णा द्वापरेण समा तु सा । माघे पंच- 
दरि यजन्कलिकराखसमा तु सा  एताश्चवस््नौ राजेंद्र युगानां 
प्रसवाः श्युमाः । युगादयस्तु॒ कथ्यंते तेनेताः पूवैसूरिभिः । 
उपवासस्तयो दानं द्धं होमो जपस्तथा । यदासु क्रियते कि- 
चित्सर्वं कोरिशुणं भवेत् 1 समा कृतयुगेनेव्यनेन सकट इत- 
युगे भ्रल्यहं क्रियमाणेन कमैणा चावस्पुण्यं मवति तावदस्यामे- 
कस्यामेव तिथौ मवतीत्ति प्रतिपाद्यते । अच स्कांद्-कार्तिक- 
नवमी युगादिः, वैखाखवृतीया चेतायुगादिरिव्यादयुक्तम्। नाग- 
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श्खंडाषदौ त॒ नवमी तरेतादिः, ठतीया छतयुगादिरिव्यायुत्त- 

मिति विरोधः प्रतीयते । सच कस्सिित्कस्ये नवम्यां कतयुग- 
अघरचतिः कस्िधित्कव्पे दतीयायां कतयुगपरदत्तिरित्यभिप्रायेण न 
दोषः । एवं कसिथित्कस्पे माध्यां कलियुगग्रवत्तिः कशसिधित्तदु- 
त्रामावास्यायामित्ि न तथापि विसेधः । न चेवसुभयोयगादि- 
त्वेन युगादीनां प॑चत्वापच्तो-दराटरासु नोत्कपैश्चतुष्वैपि युगा- 
दिषु । इति त्चतुषटवोध्रकवचनविसेध दति वाच्यम् । माधपंच- 
द्ीष्वेन परिगणनात् पंचत्वापच्यभावात् । नचैवमपि उभ- 
यज्ापि श्वाद्धापत्तिः दणएापत्तेः अदक्तौ अन्यतरस्यां कृतेनापि 
प्रयवायपरिदहार इति न काप्यनुपपत्तिः । ददं युगादिनिमित्त श्राद्धं 
भमकमासपाते मासद्येऽपि कतव्यमिति मरूमासपरकरणे मरति. 
पाद्िंतं । इति युगादयः । 

अथ युगांताः-वव हेमाद्रौ ब्रह्मपुराणे-सूरयस्य सि्टसं- 
क्रंल्यामतः कृतयुगस्य तु 1 अथ चथिकसंकरांल्यामंतसेतायुगस्य 
तु । क्षेयस्तु घुषसक्राँव्यां दापरांतस्तु संज्ञया । तथा तु कुभ- 
सकरल्यार्मतः कछियुगस्य तु । युगादिषु युगातिषु श्राद्धमक्षय्य- 

च्यते । इति । मलु;ः-सदहस्रगुणितं दानं भवेदत्तं युगादिषु । 
कभ श्राद्धादिकं चेव तथा मन्वंतरादिषु । इति युगांताः। 

अथ मन्वादयः । हेमाद्रौ मात्स्ये -अश्वयुक् शु नवमी 
दादरी कातिकस्य तु । चेच्रस्य तु तृतीयाया तथा भाद्रपदस्य 
च । फाद्शुनस्य त्वमावास्या पौषस्यैकादशी सिता । श्रावणस्य 
भी छृष्णा तथाषादस्य पूर्भिमा । आषादश्चुङ्खदरामी माधशयुङ्कस्य 
सप्तमी । काविकी पाद्गुनी चेची ज्येष्ठी पचदसी तथा । मन्व- 
तरादयस्त्वेता दत्तस्याक्षय्यकारकाः । अत्रामावास्याष्रमीव्यति- 

रिक्ताः शङ्का पव कार्तिकाद्यो दर्शताः इति मन्वंतसाद्यं; । 

अथ कल्पादयः । देभाद्रौ नागरखंडे-अथ कल्पा- 
द्यो राजन्कथ्यंते तिथयः छयुभाः यायु शद्धे छते तिः 
पिवृणामक्षया भवेत् 1 चेत्रशुद्खथतिपदवि दवेतकट्पः पुराभवत् । 
तस्य श्यद्ध्रयोददयाभुदानः समजायत 1 कदटपस्तु नारसिहाख्यः 
छष्णायां प्रतिपयसूत् । अथ कृष्ण्रयोदद्यां गोौरीकद्पोऽप्य- 
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तु श॒ङ्खायां दत्तो गारुडाभिधः । समानस्तु ठृतीयायां छृष्णा- 

यामुदपयत । माहेभ्वरथवुदेदयां कृष्णपक्षे समागमत् । च्येष्ठ- 
छ्युङ्कदतीयायां वामदेवस्य संभवः 1 पोणैमास्यां तु तस्यैव कुर्मः 
प्रवचुते कुष } ङष्णपक्षवतीयायामाञ्चेयः समगच्छत । पंचददयां 
तु छृष्णायां पितृकस्पः समागमत् । शङ्कां चतुर्थौमावादे प्राण्य 
नारायणोऽभवत् । चतुध्यी तस्य कृष्णायां सोमकदपः समाप- 
तत् । श्रावणे शुद्कपचम्यां गोरवः समवतैत । तस्येव कृष्णपं- 
चभ्यां मानवः प्रदयप्यत । षष्ठीं पोघ्रपदे शुद्धां प्राप्य प्राणा- 

भिधो.ऽमवत् । सितेतययां पण्यां तु तस्य तत्पुरपाहयः । 
बृत्कष्पस्तु सक्तम्यां शुद्कायामाश्िनस्य च । छृष्णायामपि 
वेकः प्रविवेश विापते । कार्तिकस्य सिता््यां कव्पः 
कंवरप॑संक्ञकः । असितायां पुनजेक्ञे छक्मीकटपस्य करपना । मागै- 
शङ्कनवम्यां तु कट्पः सद्योऽभ्यप्यत । असितायां च साविची- 
क्प प्रारभमभ्यगात् । पपे दशम्यां शुङ्कायामीदानः श्रादु- 
रास ह । असितायामधोरस्य कद्पस्योपक्रमो ऽभवत् 1 एकदश्यां 
तु शुद्धायां माधे व्यानः भरजक्िवान् । तस्यामेव तमिख्छायां 
वाराहः ध्राप भूपते 1 सारस्वतस्त द्वादद्यां शुद्ायां काद्शुनस्य 

च } कृष्णायामपि चैराज्े विस्यज महामनाः । द्वि चिदद्मीं 

कदपास्तिथयः परमेष्ठिनः । आरमतिधयस्तास शुद्धाः पुण्यतमा 

रताः । आसु भराद्धे छते पुण्यमाकद्पस्यापि कल्यते । इति । 
इति कठ्पाद्यः | 

अथ काम्यास्तिथयः । तत्र मनुः-ऊवैन्मतिपदि राद 
खुरूपांछमते खुतान. 1 कन्यकां तु दितीयार्या तृतीयायां तु 

चंदिनः । वंदिनः स्तावकाः । पदन श्ुद्रां्तुथ्यौ ठ पंचर 

द्ोभनान्सुतान् 1 षश्यां द्यूतं धि चेव सक्तम्यां रभते नरः । 

अष्टम्यामपि वाणिज्यं छभते श्राद्धदः सदा । स्यान्नवभ्यामेक्ुरं 

दशास्यां द्विखुरं बहु । एकादश्यां तथा रूप्यं ब्रह्मवचैस्विनः घुतान्] 

दवादद्यां जातरूपं तु रजतं कुप्यमेव च । जातिभ्रेयं चयोददयां 

चतुरददयां लु खरजः । प्रीयंते पितस्ात्र ये दाल्रेण दता रणे 1 
श्राद्धदः प॑चद्दयां तु सर्वान्कामानवाभ्रुयात् । इति । माकंडयः- 

कन्यागत्ते सवितरि दिनानि दश पंच च । पार्वणेनैव विधिना 
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श्राद्धं तत्र विधीयते । भरतिषद्धनलाभाय द्ितीया दिपदप्रद्ः । 
वसर्थिनां तृतीय च चतुथी शच्ुनाशिनी । धियं प्राप्ोति पंचम्यां 
वषया पूज्यो भवेन्नरः । गणाधिपल्यं सक्तम्यामष्म्वां वुद्धिमु- 
नत्तमाम् । चियो नवम्यां भाप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम् । वेदांस्त- 
थाघ्ुयास्सर्बानेकाद्दयां क्रियापरः । दाद्दयां देमरभं च प्रा 
रोति पिद्ठपूजकः। प्रजां मेधां पश्यं पुष्टि स्वातंञ्यं चृद्धिमुत्तमाम् । 
दीधैमायुर्थेभ्वर्यं कुर्वाणस्तु चयोदशरीम् । अवाप्नोति न सदेः 
श्राद्धं ्रद्धापसे नरः । युवश्नः पितसे यस्य खता; राखेण वै 
हताः । तेन कायै चतु्दैदयां तेषां तत्तिममीप्सता । शाद कुवै- 
न्नमावास्यामन्नेन पुरुषः शुचिः । सवौन्कामानवाभोति स्वगेवासं 
समद्युते । इति । 

नक्चचरफलान्याह याज्ञवल्क्यः- स्व ह्यपत्यमोजश्च शौ 
क्षत्रं वलं तथा । पुं घ्रेयं च सौभाग्यं सदधि मुख्यतां 
युम । भवृत्तचक्रतां चैव वाणिञ्यभ्रथतीनपि । अरोगित्वं यशी 
वीतशोकतां परमां गतिम् । धनं वेदान् भिषक्सिद्धिः 
ष्यं गा अव्यजाविकम् । अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रय- 
च्छति । कत्तिकादिभर ण्यतं स॒ कामान्प्राय्ुयादिमान् 1 आ- 
स्तिकः श्रदधानश्च व्यपेतमदमत्सरः । इति । माकडेयोपि- 
कत्तिका पितृनचेन्स्वगेमाप्नोति मानवः । अपल्यकामो सो- 
हिण्यां सोम्ये तेजस्वितां कभेत् 1 आद्रीयां लो्यैमाभ्रोति क्षेत्रादि 
च पुनर्वसौ । पुष्टि पुष्ये पितून्च॑न्नन्छेषाु वसन्तान् । 
मघासु स्वजनधेश्यं सौभाग्यं फाव्गुनीषु च । मदानरीिटो भ- 
वति सापव्यश्चोत्तराखु च । प्राप्नोति ध्रेषतां सतख दस्ते श्राद्ध 
प्रदो नरः । रूपवति च चित्रा तथाऽपलयान्यवाध्रुयात्। वागि- 
ज्यलाभदा स्वाती विदाखाः पुत्रकामदाः । कुर्वतां चाजुराधाश्च 
द्धुश्चक्रप्रवसनम् । ज्येष्ठास्रथाधिपययं तु मूले त्वारोभ्यमुत्तमम् | 
अषाढासु यद्ाःपरा्धिस्ततयाखु विशोकता 1 श्रवणे च श्युभाह्लोका- 
न्धनिष्टाछ्ु धनं महत् । बेदवेत्ताभिजिति ठु भिषकसिद्धिं च 
वारणे । अजाविकं पोरपदे विदेद्धाया तथोत्तरे । रेवतीषु तथा 
रोप्यमश्विनीषु तुरगमान् । राद्धं कर्वस्तथाप्रोति भरणीष्वायु- 
खत्तमम् । तस्मात्काम्यानि कुवीत छश्चेष्वेतेषु तत्ववित् । इति 
काञ्यानि नक्षत्राणि | 
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अथ वाराः } तच डेस्याद्रौ विष्णु ;-सततमादिष्येनि 
श्राद्धं कुर्वन्नायेग्यमाप्रोति सोभाग्य चादर सभरविज्यं 
कौजे सर्वान्कामान् बुधे चिद्यामभीष्टां जीवे श्नं भवति वै 
शरे जीवितं च द्ानैशवरे । इति । कूुभैवुराणे-मादिल्यवारे त्वा- 
योग्यं चंद्रे सौभाग्यमेव च ! कुजे सवै विजयं स्वौन्कामान्वु- 
धस्य तु । विद्यां विदि च गुरौ श्रनं वै भारवे पुनः । रानै- 
श्चरे भवेतामायुरासेग्ये खुदुखेमे । इति वारः । 

देमाद्रौ स्कादि-अमायां यदि सोमः स्याव्सत्तस्यां वै दिवा- 
करः । चलैददयां चतुध्यौ वा वारः स्यान्म॑गख्सखय वु । तदा 
श्राद्धं प्रकलैव्यं पितृणां तृत्तिमिच्छता । वष्िवेधसदस््राणि पष्ठि- 
वैषद्नातानि च । नंदति पितरः स्वगं विमानवस्माधिताः । 
ताचतमेव कारं हि श्राद्धकर्तस्तथा फलं । इति । मघासु द्वा 
विधिना चतुरो कमते बरान् । धनमन्नं खुतानायुर्ददाति 
पितसोऽ्चिताः । छातातपः-विभक्ता वाऽविभक्ता वा कयः 
द्धं सदैव हि। मघासु च ततोऽन्यत्र नाधिकारः पृथक्ूचिना । 
परथक्त्ं विना विभागं विनेद्यर्थः 1 इति काम्यश्राद्धकारः। 

अधामश्राद्धकालः । तच्र-आमश्राद्धं त पूर्रीहे एकोदिष 
त॒ मध्यतः । पावैणं चापराक्ते चु प्ातवद्धिनिमित्तकम् । इति 

हेमाद्रौ चातालपदारीताम्यं मध्र पूवौह्नो विदितः । 
तचापि-ध्रातःकाषटे तु न शराद्धं प्रकुर्वीत द्विजोतमः । नेमित्ति- 
केषु श्राद्धेषु न काटनियमः स्दरतः । इति माधवीये रिवरा- 

धवसवाद्वचनेन प्रातःकालस्य निषेध्रात्-काटात्परातस्तनादूर्वै 
त्रिमुहतौ ठ या तिथिः! आमश्राद्धं तत्र क्याद्धिमुदह्यतीपि या 

मवेत् । दति मदनरले व्याघ्रपाद्रचनाच तदूष्वभाविसं- 
गवकलो ग्राह्यः । तच्चामश्राद्धं--श्राद्धविघने द्विजातीनामामश्नाद्धं 

श्रकी्तिंतम् । अमावास्यादिनियतं माससंवस्सरादते । यावत्स्या- 

घ्नाथिसंयुक्त उत्सन्नाश्चिरथापि वा 1 आमश्राद्धं तदा क्याद्स्त- 

मनौकरणं भवेत् 1 आपद्यन्नौ तीथे च चंद्सूरयरहे तथा । अम- 

श्राद्धं द्विजैः कार्य शद्रः कयौस्सदैव हि 1 सरी शुद्धः स्वपचश्चेव 
जातकर्मणि चाप्यथ । आमश्राद्धं सदा कु्यद्विधिना पार्वणेन 

लु । स्वयं पचतीति श्वपचः । अपलीक इत्यथः । दि हेमाद्रौ 

हारीतजमदयभ्युानोवचनेः । पाकाभावेऽधिकारः स्पाद्वि- 



४०८ पुरूषाधाचतामर्णा 

दादीनां जसथिप । यपल्लीनां महावाहो विदेश्गमनादिभिः 

सदा चैव तु शयुद्रामामाभश्राद्धं विदु्ुघ्ाः । इति तत्रैव खुप 

तुवचनेन--अफलीकः भवासी च यस्य भायो रजखला । सिद्धाः 
न्नेन न कुर्वीत आमं तस्य विधीयते । इति माधवीये जर 

जखेन-आर्तवेन दविजाभावे अ्रहणे देश्विष्ठुवे। आमश्नाड द्विजः 
कयौच्छद्रः कर्यात्सदैव दि । इति मदनरत्ने वैयाघ्पादव- 
चनेन~-अनञ्चिश्च प्रवासी च यस्य भार्या रस्जस्वछा । आमश्नद्धं 
भ्रकुघौत न तव्कुयौन्छ्तेऽखनि । दति काटादर्दो मरीवि 
चचनेन च द्विजातीनां नैमित्तिकत्वेन शूद्रस्य च निल्यत्वेन 
विदितम् 1 तत्र किं पाकाभाव एव साक्षािमित्तं अन्यानि 
सर्याणि तदुपपादकानि उत॒ सवीणि साक्षादेव निभित्तानीति 
चितनीयम् । तत्र तावदनेकेषां निभित्तत्वकद्पने प्रमाणाभाचा- 

` त्पाकाभाव एव साक्चाननिभित्तम् । अन्यानि तदुपपादकान्येवेति 
युक्तं प्रतिभाति । अतण्व पाकाभावे एव द्विजातीनाभा- 
मश्राद्धम् । पाकसंमवे तु अक्ननैवेति युक्तमिति निणेयसिधु 
रन्येऽपि नवीनस्र॑थाश्च संगच्छत इति चेन्न 1 पल्यभावविदेशग- 
मनादीनां पाकामावसंपाद्कत्वेऽपि गृ्याश्यभावतदुत्पादयोस्त- 
दुपपादकत्वाभावेन तदुपादानवेयथ्यापत्तेः । स्तु तर्दिं अन- 
न्यगल्या तयोरपि साक्षान्निभित्तत्वमन्येषां तु तथा कल्पने 
अमाणाभावः 1 अतण्व काटतत्वविवेचने अश्यभावस्येव 
पाकाभावसंपादकत्वामावेन स्वातंच्येणेव निमित्तत्वमन्येषां तु 

पाकामावसंपादकव्वेभेवेति सिद्धातितमिति चेन्न ।-यस्य मायौ 

रजस्वरा । सिद्धान्नेन न छरर्वीत आमं तस्य विधीयते । इत्यादि. 

वचनयेयध्यीपत्तेः । अतएव पाणित्रहणाद्धि सहत्वं क्ेस्विति 
वचनाद्ृदमधिनः श्ाद्धेऽपि पल्या सदहैवाधिकारात्पल्लीगतस्जीः 

दरौनमपि स्वातं्येण निमित्तमिति हेभाद्रिणा सिद्धातितम् । 
यत्त पाणिग्रहणाद्धीति वचनं ठु न्यायप्रा्तसहत्वाजुवादस्तेन 
पुज्रकामश्राद्धादौ भवतु पल्या अप्यधिकारः नतु सवेब्ात्निसा- 
भ्येपि । नच निखनेभित्तिकश्राद्धेषु पल्याः फरूमानित्व सभव. 
तीति फरमाभित्वरूपोऽधिकारः प्या नास्त्येव । पल्याज्यमवेः 
क्षते दद्याद पलीदरष्दो भायीपरस्तेन यक्ञस्वामियजमानमार्याक- 
ठैकत्वेनावगतानामाञ्यविश्चणादीनां यजमानभार्याकरतैकतवमातर 
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श समवतस्स्यागायोगाद् गद्यते इत्यादिनां ऋ(खनत्वविषे- 
यने देघाद्धिखिद्धति दूषणोद्भावनं तदयुक्तम् । तश्मात्खाधार- 
णो धमैः श्वुतौ पर्या खद्ोदितः । इतति श्लुवचनविरोध्रापत्तेः । 
अपिच प्रह्याः फलमामित्वरूपाधिक्रारसामावे--अधेतां पल्ली यो- 
कुञ्ेण संनह्यति, एनां गाहप समिध्रमाध्ाचयति, णनामाञ्य- 
सवेश्चयति, इत्यादि वौ धायन सूते फलिसंस्कारविधानवैयथ्यी- 
पत्तेः । अतएव तत्सूत्रभाष्ये साधवेनावेश्चणस्याञ्यसस्कारत्वे- 
अमेध्यं घा एतत्करोति यत्पल्यवेक्वते गार्हपव्येऽधिश्चयति मेध्यत्वा- 
येति वचनवियेधात्पलीसंस्कार पव अवेश्चवणम् । अतः पठ्यने- 
वत्वे पके पाज्मवेक्षयेत् इवयादि चालाक्लयुपलन्द्यौ- 
पमन्यवीपुख्वचनेः सवीभिरेव कतेव्यभनिति  सिद्धावितम् । 
अत्व क्रयस्य धभमेमात्रत्वमिति परठसूत्रभाष्ये परिणियस्येदं 
पारिणेयं तदेव परिणेय्यं परिणेतुः स्वं तस्ये स्वामिनी मत्र 
तीलेतदर्थकपल्ीपारिणेय्यस्येष्टे इति श्रुतिः, भसदा या एताः 
परव्रहाणामैण्वशैमवरेधते इति नच स्ववतोस्तु वचनादैककम्थै 
स्यादित्युत्तस््नने स्वतो उभावपि दंपती यस्त्वया कथिद्धमैः 
करैव्यः सोऽनया खहेति मीममांसामष्प्य, उद्ादकाले पवानयो- 
वचनेन द्रव्यखाध्ारण्यं प्रतिपादितं धमे चरं च कमि च नाति- 

चरितव्येव्यनेनातो यस्त्यागः स इतरेतरसखटयोरेव दंपत्योः; 
नदि साध्रारणग्रेकेन व्यक्तं दाक्यते । पल्याज्यमवेश्चते यजमा- 
नश्चेति विदिवावेश्चणद्धयस्य स्वामिद्रयक्रतेकस्य प्रयोगवचनेन 
समुचितस्य ग्रहणाच्ख्वामिभ्यां समुचिताभ्यां अवेक्षितस्या. 
ज्यस्य॒ कमीगत्वात् 1 तथा मेखलया यजमानं दीक्षयति, 

` योक्तेण पलीभिद्यादिवचनाच । तस्मादितिकतैव्यताखोचनया 
दव्यसाधारण्यान्न भ्रा सह॒ विभजेदिति विभागप्रतिषेश्वात्, 
धमे चाथ च कासे च नातिचरितव्येति वचनाच ससर्गाभिप्रा- 
यमेकवचनमिति नास्ति भियो; करठैतेति लंच्नरल्नखिद्धातः। 

यथेव दसौ तत्छृतान्स्ानोद्धसनपरियिक्ान् भते यथेव दयसलाव- 
कुर्वती किंचित्पापं तच्छृतान्व धवंधनपरिङ्कशान् खमते, एवं ग्रष्ठ- 
दाब्दमपीति महाभाष्यं च न विरुध्यते ! नचवेश्चणस्याज्य- 
सस्कारत्ये पलीसस्कास्त्वं आाधवोक्तं विषर्ध्येतेति वाच्यम् । 
गयाश्राद्धादिवैकस्योभयसंस्कारकत्ये वाधकामावात् 1 अतएव 



सक्र च कर्ठनिर्णयद्खिकाडमडमेन कृतः । याग तुं 

स्था कुयीन्तचप्यन्यतरस्तयोः । उभावप्यसमथों चेन्नियुकतः 

कथयन स्यज्ञेत् 1 तयोर्दपल्योभष्येऽन्यतरः कूःयौदिव्यथं इति अन्न. 

समर्पणघ्रकसे हेमाद्रिः संगच्छते । यत्त॒ मिताक्षरादी 

बते ्रपू्तीदावन्यतरस्याप्यधिक्रार दत्युक्त तदन्यतरस्य साम 
थ्यामाचे तदंजुमव्यान्यतरेणापि कार्यमिति न विखध्यते ! अचु- 
मवि विनाप्यधिकारे-नात्ति खीणां पृथग्यज्ञो न वतं नाप्युपो- 
घण दत्यादिस्खतिवाकयानां वेयथ्यौपत्तेः । अतएव पाणिग्रहणाद्धि 
खदत्वं कर्मस्विति सग्रहणं न वलीवर्दैवत्समानाधिकार इति 
दश्नार्थं । ततश्च भक्रौीसौ वक्तव्या-अहं दानादि वतैयामि 
त्वमपि सखंकद्पं कुरविंति- तयापि तथेव कार्यमन्यथा दोष इति 
सदप्थिकारस्ततश्चैकपलमोक्तत्वं फकांतसोद्धूतिप्रतिषधश्चेति 
दास्कर्मणि मैथुन इति मनुवचने अपराकषः संगच्छते । तस्मा- 
द्दा्यया सदहैवाधिकार इति देमाद्विसिद्धांतस्यातिस्मणीयत्वात् , 
आ्तवस्याप्यामश्चाद्धनिमित्तत्वं युक्तमेवेति सिद्धम् । अतप्व ध्रा- 

विघ् इति वचनं भायौरजोदरंनविघ्विपयमिति माधवसि- 

दधात; । रजस्वलांगनोऽनचिर्विदेशस्थोऽपि वाच्दिके । दर्शादा- 

विव नामेन च्वन्नेन श्राद्धमाचरेत् । इति कालादरोश्च सग- 

च्छते । तस्माद्धार्यारजोदरौनमामश्नाद्धस्याऽनिभित्तमेवेति 

कारुलत्वाद्यवौचीनग्रथास्त पल्ली पारिणिय्यस्येष्ट इत्यादिश्वुति- 

मजन्वादिवचनमीसांसामाष्यतंत्ररन्नापराकंदेमाद्धिमा- 
धक्ायथौज्ञाननिवंधनत्वादुपेक्ष्या एवेति देक् । 

अपरमिदं चितनीयम् 1 किमयं फटचमसवत्साधनविधिरुत 
प्रथमभश्चवत्कर्मोतरमिति। अचापि साधनविधित्वमेव तावद्युक्तं 
विदिकर्मीतरकस्पने गौरवात् । अतप्वामश्राद्धं तु पूर्वहि 
इति प्रकरणे तदा ह्ययं न्यायः प्रकृते स्यायदि अन्न्राद्दाद्धिन्न 

आमश्राद्धं नाम क्म स्यादिति हेमाद्विदूषणे कारुतत्ववि 

वेच संगच्छत इति चेन्न । तत्र यदि राजन्य वेद्य वा या- 

जयेत्स यदि सोमं विभक्चयिषन्यग्रोधस्तिभनीराहत्य ता; सं- 
पिष्य दधन्युन्खज्य तमसे मक्षं प्रयच्छेन्न सोममिति वचनेन या- 
गोद्धेरोनैव सोमस्थान एव तद्धिधानाच्युक्तं साधनविधित्वम् । प्र- 
कृते आमश्राद्ध मियेकस्ििम्पदे उदेदयविधेयभावेनान्वयस्य वक्तु- 
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जराद्यत्वेन तथास्वासमवात् । अनोऽनन्यगलया प्रथमश्चश्चवत 
विशिषटकर्मातरविधित्वमेव स्वीकर्तव्यम् । न चैकपदे उद्ेदयवि- 
धेयभाववोधस्यीकारे बाधकाभावः शकप्रसर्तामगस्य दूषक- 
त्ववीजानिशक्तैरिति वाच्यम् । सामथ्थभंगस्यैव तद्वीजत्यवात् । 
सयैत्रोदेदयविधेयभावस्थरे उद्देदये विधेयान्वयात्पूवैमेवोदेदय- 
स्य त्वेन क्रियान्वयोऽवद्यं बक्तव्यः । यथा यागेन स्वं भावये- 
दित्यादौ यागपदाद्यागोपस्थितो स्वगपद्ात्स्वगोपस्यितो स्वभे - 
स्योदेश्यत्वेन यागस्य विधेयत्वेन क्रियान्वये प्रथममवगवे प- 
श्चादेव विधेयस्य यागब्यदेद्ये स्वरभऽस्वयः, तदच प्रथममक्षप- 

देऽपि चक्तव्यस्तत्र प्राथस्येनेकार्थीमएवापच्स्य सश्चद्य निष्डृष्य 

क्रियान्वयासखमवस्यैव बाधकत्वात् । यत्त॒ कारुतत्वयविवेष्यने 

पक्ा्नासंभवे आममिवयादुक्तं तदुक्ता्थाभिप्रायकडेमाद्विर्यथा- 

थौनयवोधग्रयुक्तत्वादयुक्तमिति क्षेयम् । अतपव पल्यभावे तद्रजो- 
दमे ्रहणतीथसंक्रमादिषु पल्यन्नी सन्निधानेपि पाकसंभवेऽपि 
आमश्राद्धमेव मुख्यमिति कारुतत्वविवेचमोपन्यस्तस्शतिर- 
ज्ञाबदी सगच्छते । भुक्तवत्सु च विप्रेषु द्च्वा पिडान्यथाक्रमम् { 

इति तीर्श्रादधे हेमाद्रौ पाद्वचनात्तीथै अन्नधाद्धाखमव ण- 
वामश्राद्धमिति विभावनीयम् । वच्सिद्ध आमश्राद्धं कमौतरमेवे- 

ति ! तस्यापि नैमित्तिकत्वनिद्यत्वसेदेन देविध्यादामश्रद्धं ठु 
पूर्व इति पूर्वाहविधेरमश्नाद्धत्वावच्छिन्नविपयसव्वे-मध्याहा- 
त्पस्तो यस्तु कुतपः समुदाहृतः । अआगममात्रेण तत्नैव पिकृणां 

दत्तमश्चयम्। इति देमाद्रिनिणैयाश्तमदनरलेषु रातातप- 
वचनस्य निर्विंषयत्वापत्तेः। नचामश्राद्धं त्विति दविजकचैकनेमित्ति- 
कामश्राद्धविषयम्। मध्याह्नादिति तु द्रक्तैकनिव्यामश्राद्धविष- 
यमिति व्यवस्था युक्ता वैपरीव्यस्यापि सुवचत्वात् । अतप्व 
ूर्वाहनिधिस्व शद्वामश्राद्धविषय वेति काटतत्वविवेचन- 
सिद्धांवः संगच्छते । नचामच्राद्धमिलस्य कातातयहारीत- 
भ्रणीतत्वेन भाव्यं, मध्याहयादिलस्य खालातपमात्रप्रणीतत्वेन 
दुवैकत्वम् 1 अतप्व हेभाद्विमाचोपक्ञमिद् यदि साकर तर्हि 
सर्व॑वामश्वाद्ध पूर्वाह्विकव्पितं कुतपोत्तराघौदिकालं विधत्ता- 
मिति काटतत्वविवेचनं संगच्छत इति वाच्यम् । चातातप- 
माच्रभ्रणीतानां वचनांतराणामम्यभ्रामाण्यापत्तेः । न चैतस्याना- 
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करत्वेन शातालतपीयत्वसरेदादत्रामाण्यं वचनातरणां त- 
स्वेन निश्चयाल्प्रामाण्यमिति युक्तम् । देमाद्रनणयानतमद्- 
नरलटिखितस्यानाकरत्ये खवैत्रेव तथात्वापस्या सवापश्य 
पव स्यात् । वस्मात्कथं निणैय दव्याकाक्षायं अच हेमाद्रिः 
आमश्राद्धं तं पूर्वाह इति विधेद्धिजकर्ठैकनेनितिकामशध्राद्धशूद्र- 
कतक निवयामध्राद्धोभयविपयत्वे पार्वणं चापराहे त्वि्यनेन 
विधीयमानोऽपराक्ञो द्विजकदैकवाह्यगमोजनात्छकनिवयसरुख्य- 

पार्वणे एवाधिष्टोमसंस्थाके ज्योतिष्टोमे दीक्षणीयादिधमैव- 
त्सोभद्रव्यके निदयज्योतिष्रोमे चयादिवदुपदेरःत पवायाति 
द्विजकर्ठकनैमित्तिकामध्राद्धे स्वतिरतरे दक्षिणीयादिवत्फलर्च- 
मसे कयादिवदतिदेरेनेव दूद्रस्य ब्राह्मणभोजनात्मकश्चष्द्- 

जिपेधाद्ामश्राद्धमेव नित्यमिति । तजाष्युपदैदाक्त एवायाति 
इति सतिः । तथानेन विधीयमानः पूर्वाहो नैनित्तिक्तामश्राद्धे 
अआतिदेशिकापसाहस्य निलयं वाधं त्वा नियं प्रवर्तैव । शद 
कठैकामश्राद्धे तु जोपदेशिकापसहस्य निलयं वाश्चासंभवास्पाक्षि- 
कवाधेन पाक्षिकी पञ्त्तिरिति वेषस्य स्यात् । अतथ्ायं पूवीह्- 
विधिदभयत्र भवन्नेकञ् निद्यत्वमन्यत्र पाक्षिकत्वन्नियेवविधवै- 
षभ्याक्टीरतः खन् अन्याय्यविकव्पदुःष्थं शद्रामश्राद्ं परिह 
दिजामश्राद्वमेव विषयीकसेतीति लिद्धांतितवान् । यच्चन्र तद् 
ह्ययं न्यायः प्रृते स्यायदि अन्नश्राद्धाद्धिन्न नामामश्राद्धं स्यादि- 
त्यादि काठलन्त्वविवेचने दूषणोद्धावनं तप्पूर्वोक्तरील्या श्चा 
दभेदस्यावदयकत्वादेवायुक्तमिति वोध्यम् । तस्पाष्टामश्वष्दं तु 
पूवीह् इति पूवौहविधिद्धिंजकतैकामध्द्धे एव । राद्रकलदेका- 
मश्रद्धे तु कृतपोत्तरापभरत्यपराह् षवेति सिद्धम् । अतव शू 
द्रकतैकामश्राद्धं मभ्याह्यादिति वचनाद्पराह्णे कायम्! अआमधाद्धं 

पूवौहे इटयेतत्त दिजककठैकानित्यामश्राद्धविषयभितति निणे- 
याख्तः, एतच्चामश्राद्धस्य पूर्वाह्मविधानं द्विजातिविषयभिति 
मटदनरल्श्च संगच्छत इति दिक् । 

इदं चामश्नाद्धं शुद्रस्य-न पक्क भोजयेद्धिधान्सच्छ्द्रोपि कथं- 
चन । मोजयन्धरलयवायी स्याच्नच तस्य फं खभेत् । इति देया- 
द्विनिणयाण्टतयोः खुमंतुवचनेन ब्राह्मणसोजननिपषेधात् । 

श्राद्धं तु 
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आभस्वारस्याच् नित्यमेव । एतेन मावराव्द्ादामस्यालुकल्पत्वभ- 
तीतेद्धिजान्धरलेच काटविधायकमिदमिति कालतत्ववित्रेचनं 
देमाद्वथाल्लावादयुक्तं बोध्यम् । दिजानां तु पूर्वोक्तेषु निमित्तेषु 
विधानानेमिन्वकं । तदपि यत्र मासिक सांयत्सरिकभिन्नेमाचास्या- 
दिश्राद्धे कादातर्विधानं नात्ति तत्रैव मवति अभावास्पादि 
नियदमिति नियतपदस्वारस्यात् । यत्त-प्रासिकानि सर्विंडानि अ~ 
मावास्या तथाब्डिकम्! अचनेतेव तु कतैव्यं यस्य भायी रजस्वला | 
इति पिणैयङ्छिप्नौ कालिकरानाश्ना वचनं लिखितं तन्मृखारेख- 
नद्धेम्राह्नयादिनिवंभरेप्यदशीनादनाकररं पमाणं चेदमावाश्यायां 
ब्राह्यणनिम॑त्रणफाकारंभोत्तररजोविष्यमिति न तद्धिरोधः । 

पतेन पाकासंमये एव सर्वन्रामश्चाद्धमिति निणयसिध्यादय 
उपेध्या दव । यत्त इदानींतनानां पयां स्जस्वलायामपि कचिद् 
साचास्यादावश्नश्राद्धायुठानं तन्मासिके जमश्राद्धाचेषठानवद्वोध्यं । 

मह्ालटयविषये तु सर्वसिन्नपि पक्षे धाद्धं कुयौत्तद शक्तो पंचम्या- 
दि तद्र्दौ अणटभ्यादि तदशक्तौ दश्चम्यादिदर्शातं तदशक्तौ 
अनिषिद्ध प्कसिन् वा दिने ऊुयादिति विष्णुस्ष्टलयादिषु 
पच पषा उन्तास्तज्च श्रथमादिपक्चे चिकीर्पिते पाक्रारमा्पूचै 
पल्ली रजस्वला सेदचरोत्तर्पक्च एव स्वीकर्तव्यः 1 पाक्रारमो 

तरं चेद्रअःमध्र्तिस्तदा-तासपरुध्य यजेतेत्यादिवचनाद् लुन 

भवस्येव । अनिपिद्धे एकस्मिम्वा दिन दति पक्षेपि भूवेखिन्पू- 

वस्िन् दिने रजःप्रचत्तिश्चेत्तदोत्तरममावास्यापयलतमेक देनं 

आद्यम्। अमायामपि तत्संभावना चेद्ददयादिपूरेतिथौ कल्यम् 

यदि किचिन्निमित्तवराहादहयादौ न कृतं अमायां स्जोजुचरत्ति- 

स्तदा- से वर्षासु कन्यस्ये राकेनापि गृहे वसन् । पच- 

स्योरतरे दयादुभयोरपि पक्षयोः 1 इति हेमाद्रौ य सवचनस्प- 

तिषदादिपंचमस्यतेपु एकस देने कतन्यम् । इद् महालय 

श्राद्धं आमश्राद्धस्य नियतक्राटिकेप्वेवाभ्ययुज्ञानात् 1-खखताह च 

सखविडी च गयाश्राद्धं महालयम् । आपन्नोपि न करवीत आाद्धमामेन 

कर्टिचित् । इति कचिद्रवीनग्ंथे स्श्तिदपणःटप्लतगालंव- 

वचनाच्यामेन ज भवति । पूर्वाक्तयैलया पलन्या र्जस्वराया पक्ता 



न्नेन नं भवत्येव । तस्माद्रजख्वकायां पल्न्यां तच्छुच्यनंतरमेव 

करवैव्यभिति सिद्धम् । प्रत्याब्दिकश्चाद्धं त~द रविन्रहे पिघोः प- 
याब्दिकयुपस्ितम् । अन्नेनासंभवे देशना छूयौदामेन वा खतः । 
इति निणयाश्रतमदनरलयोर्गधिलवाक्यात् द्शेखाव्दन 
सूणिमाप्युपलक्षयते रविध्रह् इत्यनेन चंद्रचरहणमपीति ताभ्यासु- 
त्वात् । हणं विना आमेन मन॒ भवव्येव 1 तच्राप्यन्नधराद्धाखं- 

मवे एवामश्राद्धं तस्याप्यसंमवे हेमश्राद्धमिति बोद्धव्यम् । आम- 
श्राद्धविधायके माससंवत्सरादत इत्यनेन भायौरजोद रौनरूपे निधने 
आमध्राद्धस्य पयैदाक्तासखलयान्दिकस्यावद्याचुष्टेयत्वात् तदिन 
एवान्नश्नाद्धं कतैव्यं उत शुद्धाविति चितनीयम्। तत्र तावत्का- 
रखादश्च;-रजस्वलांगनो ऽनिरविदेरास्थेऽपि वाब्दिके । दर्छादा- 

विव नामेन त्वनेन श्राद्धमाचरेत् ! तदाद लौ गाक्षिः-पुष्पव- 
स्घवपि द्रेषु बिदेरास्थो ऽप्यनधिकः । अन्नेतनैवाब्दिकं ऊ्यद्धिस्ना 
नामेन न कचित् । 

नञ । आप्र्यनश्नौ तीथं च प्रवासे पुत्रजन्मनि } आमश्राद्धं 
परक्कर्वीत भायौ यस्य रजस्वला ! आर्तवे देदाकारानां चिषये 
समुपस्थिते । आमश्राद्धं ॒द्विजैः कार्यं शुद्धः कुयौर्सदैव हि । 
दति कालयायनतैयाघ्रपादवचनाभ्यां सखतदेऽप्यामश्राद्धं 
प्रतीयते । मेवे । विश्चेषवचनवखात्सामान्यवचनयोरनयो सा- 
व्दिकव्यतिरिक्तविष्यत्वमवसीयत इत्यविरोधः । किच~-अनश्चिश्च 
प्रवासी च यस्य भायौ रजस्वछा । आमश्राद्धं पकुवीत नं 
त्यौन्सतेटनि । इति ् ररीचिवचनान्धताहे आमश्राद्धनिष्रेधः 
प्रतीयते । अतोक्नेनेवाञिदिकशराद्धं कर्तव्यं । नयु-आाष्दिके समनु- 
भ्रातते यस्य भायौ रजस्वखा । पंचमे त्वल्ि तत्कार्यं न तत्कुयन्धुते- 
हनि । इति स्षव्येतरवचनादद्धायीयां रजस्वलाया ग्रताटे श्चाद्निने- 
धः प्रतीयते तत्कथं उत्तरं । अपुत्रा पल्ली पत्युराव्िके स्वयमेव 
कथ रजस्वला यदि स्यात्तदिपयमिदं वचनम् । तदा 
गोतसः-अपुन्ना तु यदा भाय संप्राप भर्तुराग्दिकरे । रजस्वला 
भवेत्सा त॒ कुर्यात्तत्पचमेऽहनि । इति । केचिदिदं वचनमन्यथा 
पठति । श्राद्धीयेनि संघाते यस्य भाय रजश्वखा । श्राद्धं तज 
न कलेव्यं कर्तन्यं पंचमेहनि । इति } असन्नपि पश्च प्रयान्दि- 
कव्यतिरिक्तविषयमिदं वचनं । अचर पश्च मा्यारजसलात्वनिभितते 
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श्राद्धविघे अमावास्याश्राद्धमेव पेचमेहनि कसव्यमिति "व्यव- 
स्थापितवान् । तच्राचुत्रेति वाक्यस्य ध्राद्धकर्बी माथ रजस्वला 
चेत्तस्यास्तदिने श्राद्ध प्रसक्त्यभावात् । आपन्नोप्यादिदिकं नैव कुया 
दामन कंर्दिंचित् । अन्नेन तदृमायां तु छृष्णे वा हरिवासेर | 
इति कौ! ल्णष{सिनिवाक्यवत् पंचमरदिनरूपकाखांतरयिघायक- 
त्वेन सा्कत्वान्मतेऽद्नि रजस्वलामार्याक्र्कश्चाद्धे निवेधक्षस्पर- 
त्यं तस्वचनस्वायत्तीकर्णे सामथ्यैमेव नास्ति । रिचाचुतचेति वाक्ये 
सपुत्रा भ्ठसच्िके इति सखमभिव्यादारेण भायारब्दाद्ाव्दिक- 
दैवतासवेधिभापीप्रतीतावपि यस्य माया रजश्लेदयाष्टौ स 
कुथीदिति क्रियाक्षिघच्र्वमायौया ण्व धतीतेः स्वारसिक्रव्वात् 
भिद्वाथैत्वमेव युक्तम् । न्व न भूटेककद्पनालाधवाद्यस्य भर्थ- 

व्यापि देवदाभा्यप्रतीतिस्ीकारस्तद्ररदिव वचनभंगोपि न 
दोष्र दति वाच्यम्. । साघवमान्ेण भिन्नाथयोरेका्थैत्वकव्पनस्य 
चिद्टांवविरुद्धत्वात् 1 एवमपि न तत्कुर्थन्प्रतेद नीयसे तथात्वस्य 
कथमपि वर्तुमशक्थत्वात् । नयेतदंशो निलयानुवाद् पव, पंचमे 
त्वह तत्काय॑मिलयेव विधेयाश्व इति न दोप इति वाच्यं । स्म्य 
तरवचनाद्धार्यायां र्जस्वखायं स्तादे ाद्धनिपेधः प्रतीयत 
दति प्र॑थधिसेधापत्तेः । अपिच यस्य सा रजस्वछेत्यत्र भायीदा- 
व्दस्य खत्तभायपरत्वे-जनञ्चिकः प्रघासी च यश्य मायौ स्जस्वखा। 
दत्यष्रावपि तधात्दापत्तौ ख्योह्टव पयं स्थात्। अतव क्ाला- 
दरश-धाद्धीयेऽहनि संप्रा यस्य मायो रजस्वला । इति पाठातर 

सिथितं, हेमाद्विमाधयादिभिरप्ययमेव पाठो धृतः । असि- 
सपक्षे लु प्रलाब्दिकव्यतिरिकिविपययिष्ं वचनपिति. मायीरजो- 
द््नरूपविश्चे अश्रावास्यादिश्चाद्धमेव पंचमदिने कतैव्यमि्युकतः 
तू-्ाद्धविघ्े द्विजातीनामामश्राद्ध प्रकीर्तितम् । इत्यादिवचनैः 

स्यतिनद्विकापराकिदहेमाद्भयारिभिः-रजस्वसंगनोऽनि्ि- 
देदस्योऽपि वाच्दिके ६ दश्यदर्विव समेनेति स्योक्त्या चं 
सह धिर्द्धत्यात्, अमावास्याग्रदणादिनिमित्तकप्राद्धस्य पंचम- 

दिनेऽजुषठानस्य कस्याप्यसंमचत्वादयुक्त पव कालाद इति 
विभावनीयम् । अतप्व-अयुत्रा ठु यद् भायंति प्रथमपाररैनेन 
अषृत्तो निणयास्रूलं उवेक्ष्यः । तस्सात्-पुप्पचत्सपि दारेष्विति 
श्राद्धयेऽदनीति वचनयो्विरोधपरिदाराथ वीदियबद्धिकटपः 

३४ पुर च 
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स्यीकतैव्यः । स च-श्रुतिदिधं तु यत्र स्यादुभौ धर्मावपि स्तौ ! 
स्ख्ृतिद्धेधे लु बिषयः कद्पनीयः पृथक् पृथक् 1 इति चचनविस्द्ध 
इक कथ नणय इतच् ज हदयाप्द्रः-गरहमाचनस्तु मायया 

सदैवाधिकासत् तस्यां रजोदशेननिवध्नाश्युचित्वदूपितायां सु- 
ख्यकाटमतिक्रम्याश्ुचित्वनिच्चविव श्राद्धं करव्यम्, अधिका- 
रिभार्यौतस्युक्तेन तु सृताहे ध्व कर्तव्यमिति सिद्धांतितवान् । 
यु्ततरं चेतत्। सहाधिकारस्तु पल्ली पारिणिय्यस्येदरे इति श्चुल्या । 
तस्सात्वाधार्णो धमः श्चुतो पल्या सहोदितः । इति ममा चोक्तो, 
मीमांसाभाष्यतचरतरस्छतिचंद्रिकापराकदिभिः पुर 
स्तो युक्ततर इति पूव॑मुक्तत्वात् । यत्त॒ काठतत्वविवे- 
न्ने तेद नीतिवचनमूलक एव सदहाधिकासो हेमाद्रभिप्रेतः 
सोपि साञ्चिकस्यैव, निरच्चिकस्यापीति तु दीपिका श्रममूचिकिच्युक्तं 
तत्सहाधिकारथतिपादकश्रुलयाद्यद शननिवघनत्वादयुक्तं । यदपि 
फटभाएगित्वरूपोधिकारः पल्या नास्तीति तदपि पू्वोदाहता- 
नेकवचनाददीनप्रयुक्तत्वात्तयेव । अतणवार्धिकसद्ाधिकासवशा- 
त्पल्यां रजस्वलायां राद्धं न मवतीति यत्किचिदेतदित्युकतं तदपि 
तथेव । सवेऽह नीति पुष्पवत्स्वपीति वचनाभ्यामनेकमार्यस्य त~ 
दिने, प्कमाय॑स्य पंचमदिने इति चा व्यवस्थेति चेत् मार्यौतर- 
स्याधिक्ारोक्तिवैवथ्य॑मिव्युक्तं तदप्ययुक्तं ! यदा अनेका अपि 
युगपद्रजोयुक्ता, गुणवत्यां व्येष्टायां वा रजस्वटायां निगुण क~ 

निष्ठा वा अरजस्वसखा तव्याबरृच्यथ तस्यावदयकत्वात् । अत- 
एव-धम॑पद्ली समाख्याता निर्दोषा यदि क्षा मवेत् । दोपे ति 
न दोषः स्यादन्या कायौ गुणान्विता । इति द्श्कि्च॑द्विकायां 
दक्षवचनं संगच्छते । तस्मात्काटवत्दविकेयने यावति दू- 
पणान्युद्धावितानि सवौणि तानि हैलाद्यथीज्ञाननिवंधनत्वा- 
त्साह सरूपाणीति विभावनीयम् । यदपि निमेवस्सिष्वादौ 
सदहाधिकारसटत्वश्रुलया वा प्कफरमोक्तृस्बेन वा पाकक- 
दैत्वेन वेति । नाचः । व्येष्टया न विनेतरेति विसोधात् । न 
मयः । अविभक्तथ्चातृपु एकश्याद्युचिव्वेप्यन्यतस््याधिकाय- 

न तृतीयः । निर्द्॑चसूतिकासोगिण्यादावप्यकसर्णापत्तेरि- 
प्रकतं । पल्ली पारिणेय्यस्येए इ्युदाहतश्रुलाघदर्थ- 
 धर्मपज्ञी समाख्यातेति वाक्यविसेभेन योग्यां 
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समर्था उयेष्ठामनाहय कनिष्ठा न नियोक्तव्येदयशथक-ज्येष्ठया न 
विनेतरेति वचनविसेधोद्एवनस्य दक्षवचनादशैनभ्रयुतछत्वात् । 
एकस्य शवादुगमननिभमित्ताललौचे अन्यस्याधिकरारस्य युक्तत्वात्पा- 
ककरेत्वेन सहाधिक्रारस्योक्तिसंमवाभावाचवेलयज दहैमाद्धिः 
वश्रामेत्युक्तिः प्रतारणेवेति । अतपव खांधवनं श्राद्धीयेदनीति 
वचनाद्भार्यायां रनस्वखाय(मपि तदिन प्वाच्दिकं कार्यमिति कैः 
चित् । अधिकारिमार्यातरथुक्तेन तददिने एकमायण पंचमदिमे 
इत्यन्ये इति क्ालादरखामतं देधाद्विमतं चोपन्यस्य युक्तायुक्त- 
विचारे क्रियमाणे ऋाद्छाद् सोस्यासंगतत्वं स्फर मधिष्यतीति गूढा- 
~ 6 4 

मसला यद् युक्त तद्रद्यामत्युपसहत । तस्छाद्धायायः रजस 

रायां अधिकारिभार्यातस्थुक्तेनेव खृततिथो भाद्ध कर्तव्यं 1 अधि- 

कारिभार्यातररषितेन तु प॑चमदिन एवेति सिद्धं । एतेन रजस्वला- 
यामपि भार्यायां खततिथवेव श्ाद्धं कर्तव्यमिति कारलत्व- 
वियेचनादयवीचीनग्रंथाः पल्ली पारिणेय्यस्ये्ट इस्युदाहतानेकव- 
चनादिदरीनाभावनिवंधनत्वादयुक्ता एवेति चितनीयं 1 धाद्ध- 
कर्ज भायौ रजस्वला चेत्तथः पंचमदिने एव कार्यं । शुचिभूतेन 
दातव्यः या तिथिः प्रतिपदे । सा तिथिस्तस्य कर्तव्या न चान्या 
वै कदाचन । इति हेमाद्रधाघुदाहतऋष्यसगवचनात् । वेध- 
ब्राह्मणभिमच्रणोत्तरं पाकारंभोत्तर वा मायी रजस्वला चेत्तदा 
तामपरभ्य यजतेति क्चनात्तदिने एव कर्तव्यम् 1 श्राद्धकत्री 

भायी प्राकारंमोत्तरं रजस्वला येत्तददिनै चाद्यणा भोजनीयाः ! 
सति साम्ये पंचमदिने श्राद्धं कर्वव्यं । विदेरामो वा विंगतािको 
वा स्जस्वलायामपि धर्मपर्यां । श्राद्धं खताहे विदधीत पाकेनमिन 
देख्ना नतु पंचमेहि । इति कोपद्ेवोक्तिः । स्जस्वरायां भायौयां 
क्षयाहं यः परिलेत् । स वै नरकमाप्नोति यावदाभूतसंद्वं । इति 
पारिजाते अनिर्दिष्टाकरं वचनं च पाकारभोत्तररजोविधषयं, अ- 
धिकृतमा्योतस्युक्तविपयं चेति ज्ञेयं । मासिकविध्ये आद्ानिः- 
तदृदश्चेत्पदुष्येत केनचित्सूतक्रादिना । सूतकानंतरं कुयौत्पुनस्त- 
दहरेव वा । सूतकान॑तरदिमे उन्तरमासगततत्तिथौ वा क. 
तव्यं । देये पितृणां श्रद्धे तु आशौचं जायते यदा । आ- 
शोचे तु व्यतिक्राते तेभ्यः श्राद्धं प्रदीयते । इति ऋष्थद्यग- 

~ 
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वचनात् आश्तौचरूपविधे तदनंतरं रजोदस नादिरूपविघरे उर 
मासगतश्ततिथौ करतैव्यभिति दहेमाद्विमाश्रयो । आन्दिकमा- 
सिकभिन्नममावास्यादिनिमित्तकं तु सूतकाद्धिविघे दुष्यत ष्व ॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पिक चं । प्रेतकमं फियावजे- 
माशोचे विनिवतेते । इति हेमाद्रौ दासखवचनात् । सूतकातिषि 
विघ्नांतस्वशान्न कृतं चेत्तदा अमायां छृष्णेकाद द्यां वा क्लैव्य ॥ 
मासिकेव्दे तु संप्रा अवय खतसूतके । व्दति छुद्धौ सत्कायं 
दशं वापि विचक्षणाः ) श्राद्धविघ्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते खकेटनि! 
एकाददयां तु तत्कार्यं कृष्णपक्षे विद्ेपतः । इति हेमाह्वी वटू 
चिदान्मतवचनात् मरीविवचनच्च । तच्ापि मुख्यकाल- 
प्रल्यासन्नत्वात् शुक्यनेतरः कालः श्रेष्ठः । दद्यरदिस्तु गोण इति 

हेमाद्विषाधवौः । आ्ौचादिविना तिध्यतिक्मो न कर्वव्यः। 
तिथिच्छेदो न कर्तव्यो विनादौचं यद्च्छया । पिडश्राद्धः ख द्ा- 
तव्यं विच्छित्ति नैव कारयेत् । इति हेमाद्रौ स्ख्दखेतर्ववनात् । 
इति भायास्जोद्श्ने प्रल्याब्दिकादिविचारः । 

धकृते आमश्राद्धइतिकरैव्यतामाह देमाद्ै व्थास्रः-सि- 
द्धान्ने तु षिधियैः स्यादामश्राद्धेऽप्यसो विधिः । आवाहनादि स्यं 
स्पात्डद्ानं च भारत । द्यायच् द्विजातिभ्यः दतं काञद्- 
तमेव बा । तेनाश्नोकरणं कुयौसिपडांस्तेनेव दाचयेत् । तत्रैव खदटु- 
चिरदान्मते-आमध्राद्धं यदा कुयौस्पिडदानं कथं भवेत् । छद 
पाकात्सगुद्धुल्य सक्तभिः पायसेन वा । पिडान्द्यायथाखाभं ति- 
ठः सह विमत्सरः । प्रचैता;-सामथ्राद्धप्रदः विडांस्तथास्चैक- 
रणं च यत् । यदयात्तच तेनेव यत्किचिच्छ्रद्धिकं भवेत् । कि 
चिद्धिकियदिकमिति हेमाद्रिः | आमं ददद्धि कौतेय तद्धनं 
दविुणं मवेत् । ्ित्रिचतुशणं शस्तं नव्वेकशुणमर्षपरेत् । इति । 
अदत्त वाराद-असमर्थोऽच्नश्ानसय धान्यम खशरक्तिव; ॥ 
द् द्यात्तु दिजातिभ्यः स्वद्पासपि च दृ्चिणां } अद्यत दष्यादाः 
वाहुलकात्कमणि घ्रञ् । अमे तंडटादिकं । लदाह वसिष्ठ 
-खस्यं क्ष्गतं राहुः सतुपं धान्यमुच्यते 1 जरम वितुपभित्युक्तः 
पखन्नमन्मुदाहतं । इति । अ केषुचिन्मत्ेपूडमषट हे पाद्रैः म- 
रीचिः-आवादने सघाकारे मचा उद्या विसर्जने! अ- 
न्यकमेण्यनूद्याः स्युरामश्राद्धविधिः स्पतः । इति । उग्रं तस्त्येति. 



भन्न अत्तवे इत्यत्र स्वाकतेच इति । चमो वः पितर इप इत्यत्र आ- 
भयेति । वाजेवाजे तत्ता त्य तप्सयंय इत्यूटः कायं इति हेमा- 
दवि ‡ । पुत्रजम्मनि तु देमघ्राद्धं घुख्यम् । तदाह हेधा्रौ संच- 

ड भ वात श्रद्ध इश्व बुद्धमान् ! न पक्तनन् 

चामेन कव्याणान्यभिकांक्षयन् । इति । पतेन पुत्रजन्मनि ष्- 
काश्लमोक्रसंमवशृवः पाकधाद्धासंभव इति नवीनोक्तिख्पेश््या । 
पुचजन्मसिद्ेप्वामश्राद्धनिमित्तेषु तु आमास्तंमवे एव देमध्ाद्धं । 

तदाह असैयिः-आमाक्नस्याप्यभावे तु श्राद्धं छर्दीत वुद्धिमान्. । 
आमाच्यतुर्युंणेनेव हिरण्येन खुरोचिपा । इति आमान्नपरुख्या- 
व्वलुगगेनेलयथः । देखा मविध्ये-खदपाकात्समुदधुलय सक्ते- 
भिः पायसेन वा । पिडप्रदानं दुर्वीत देमश्राद्धे छते सदा ! इति । 

द्धस्तु गरृहपाकेन तात्पडान्निवेपत्तथा । सक्त मूख फर तस्य 

पायसं वा मवेत्स्मतं । नार्म्जणश्चोकरणे विकरिरो नेव दीयते । 
तलिग्रश्रोपि नैवान्न क्तव्यः केनचिद्धषेत् । इति ! शद्रमघ्रस्य 
निषेधे प्राते सच्छरद्रस्य प्रतिश्रसव उक्तो भविष्योत्तर्-घमप्स- 

वश्य धर्मज्ञा यदि शुद्धाः भङघर्वेते । अघ्नोकरणमंचश्य नमस्कायो 

विश्चीयते । आवाहनादि कव्यं यथा शुदधेण तच्छणु । देवानां 

देवनान्न! तु पितृणां नामगोत्रतः । सर्वौः प्रजाः काद्यपीया 

दति श्रुतेः शद्राणामपि कादयपगोचमिति हेमा 
चिप्रामवे त्वाद् हेखाद्रौ देवद्छः-पालाभावे पर कृत्वा 

पिकयङ्विधि नरः । निर्दिदयाप्यन्नुद्ुल्य यच पां ततो गतिः 

चाजाभाये क्षिविदभौ गवे द्यात्तथाण्यु वा । नलु प्राप्तस्य खोपोत्ि 

पैतृकस्य विशेषतः । इति । ब्राह्मणेन गृदीतस्य विनियोगमाह 

माद्री ध्य(सः-दिरण्यमामं श्राद्धी ठब्धं यर्क्षत्नियादितः। 

यथेष्टं विनियोज्यं स्याद्धंजीत ब्राह्मणात्स्वयं । यथेष्टाभित्युक्तत्वेपि 

लौकिके भोजनादौ दक्चिणादानादौ च विनियोज्य, ब्राह्मणाट्व्ध 

तु स्वमेव मोक्तव्यं दति देमाद्विः । बषटिरान्मते-भामं 

दद्स्य यत्किचिच्छाद्धिकं प्रतिगते । तत्सवं मोजनायालं 

निलयनेमित्तिके न तु । दिरण्यं तल्पुनः श्चाद्धे गीतं नैव दुष्य- 
ति । तेन निल्यक्रियाः कायौ दिरण्यं नान्नमुच्यते । इति अरति- 

शदीतप्रतिपत्तिः । 
अशक्तावाद हेमाद्रौ वयाघ्रः-अगानि पिठ्यक्ञस्य 
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यद्ा कर्व न शाक्तुयात् । स तदा वाचयेद्धिधान्संकव्पा- 
त्सिद्धिरसत्विति ¢ पिडमाजं पद्ातव्यमलामे द्व्यविप्रयोः । 
श्राद्धानि तु संग्रा मवेन्निरशनोपि वा। अभ्चिना वा दहेत्कक्षं धा- 
द्काठे समागते । दस्सिश्चोपवसेदह्नि जपेद्वा श्राद्धसंहितां । सं- 
हिता स्वैमेत्रसदितः धाद्धकदपः । वार्ाद्ि-वचप्यसामथ्यंयुतः 
कराभ्राग्रस्थितांस्तिखान् । प्रणम्य द्विजमुव्येभ्यो दच्ादुद्दिश्य वे 
पितृन. । तिलैः सप्ता्टभिर्वापि समवेतं जलांजिं । भक्तिनच्रः 
समुदिदय पिवृन्दयात्समादितः 1 यतः कुःतथित्सग्राप्य गोभ्यो 
चापि गवाहिकं । पितृददिदय विप्रभ्यो दयाद्वा सुसमाहितः । 
सर्वाभावे चनं गत्वा स्कंधमूलप्रदृकः । पूवदिलोकपाठाना- 
मिदमुशचेः पटेद्रधः । नमेस्ति वित्तं न धनं न चन्यच्दाद्धोप- 
योग्यं खपित्रद्रतोखि । चप्यंतु मत्तया पिवशे मयैतौ छतो सुज 
चत्य॑नि मारतस्य । इष्येतत्कथितं सव पिवृभक्तिपसययथणः । यः 
करोति छृतं तेन श्राद्धं मवति वै द्विज । इति । पसधीनेः थवासी 
च नि्वनोपि च मानवः । मनसा भावयुक्तेन श्राद्धं कुयौत्ति- 
टोदकं । इति हेमाद्रौ पुराणवचनम् । इति श्रादाजुकद्पाः । 

इत्थं स्ैवाक्येकवाक्यतया कतस्यामध्राद्धकाटनिणंयस्यायं 
संग्रहः 1 विघ्रादिकर्दृकनेमिचिकामश्चाद्दं हिरण्यश्राद्ध च आ- 
मध्नाद्धं तु पूर्वाह्न इति । कालास्पातस्तनादृध्ये अिस॒हती ठ 
या तिथिः । आमश्चाद्धं तत्र कुयद्विसुहतीपि या भवेत् । इव्या- 
दिवचनात्संगवक्राले कर्तव्यं । शुद्कठैकनियामशाद्धं तु-मध्या- 
हात्परतो यस्तु कुतपः समुदाहृतः । इति वचनादध्ममुहतात्त- 
राधौदिकाले कर्तव्यमिति सिद्धं 1 अच पूवहादिरब्दाः पूबौ- 
ह्ञायेकादसेपि मुख्ययैव चर्या प्रवर्तते । यथा दिमवल्कृदस- 
दारभ्य पूर्वसमुद्रसीश्नो जरप्रवाहविशेषस्य वाचक्रो गंगाशब्द्- 
स्तदेकदेरो पि मुख्यः। अतस्तदेकदेशस्नानेपि गंगासनानं मवति तथा 

पूर्वाहायेकदेशेलुष्ठानेपि तदनुष्ठानं भवतीति केयं 1 इव्यामध्रा- 
दकारनिणैयः भ्यां रजस्वलछायां प्रतिखांवत्सरिकश्राद्ध- 
कारनि्णयः श्राद्धाचुकद्पाश्च । 

अथ श्यादापरिज्ञाने सांवत्सरिकश्रषद्धे मरणमासगतामा- 

वास्या ब्राह्मा । तदाह हेमाद्रौ ब्ृहश्पतिः-न क्येत 

१ (तस्िन्वोपवसेत्. 
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्रताहश्येखमीते भोषिते सति । म।सश्ेस्यतिविन्ञातस्तदरयं 
स्यान्ुताहनि । इति । श्वताहनि यत्कतैव्यं तदमावास्या- 
याम्निदयथ;ः । रोषित इति अज्ञानकारणोपलक्चषणम् । तथा 

च -मविष्यो त्तरे-प्रवासम॑तरेणापि स्यातां तौ विस्खछतौ यदा । 

इति । तौ मरणतिथिमासो । मासाक्षने मधिष्यपुराणे-दिन- 
मेव विजानाति मसं नैव तुयो नरः । मार्गी वथा माद्रे 
माधे वापि समारेत् । ततैव चृहस्पतिः-यदा मासो न वि- 
कातो विज्ञातं दिनमेवतु । तदा मागरिरे मासि मधे वा 
तद्धिने भवेत् । दिनमासौो न विज्ञातो मरणस्य यदा पुनः । प्रस्ा- 
नदिनघासौ तु ग्राह्यो पूर्वोक्तया दिया । देदांतरे तस्य दिन- 
मासौ ्वावप्यज्ञातौ तद् परश्थानक्रालिकौ तौ ब्राह्याविद्यथैः ! 
पूर्घोक्तया दिरेयस्यायमर्थः। पस्थानतिधि्ञाने मासाक्ञने च मारी 
शपे मापे वा तच्तिथौ कार्य।मासक्ञाने तिथ्यज्ञाने तन्माखामावास्या- 
यामिति । प्रस्यानतिथिमासयोरप्यविक्ञाने मस्णवातौश्रवणगकालि- 
कयोस्तिथिमासयोः कुर्यात् । तदाह वरचेताः-अपरिज्ञानेऽमावा- 
श्यायां ्रवगदिवसे बेति । श्रवणकालिकयोरप्यविज्ञाने त॒ पमा- 
खम्बंडे-सखतस्याहन जानाति मासं वापि कथचन 1 तेन कायै 
भमायां तु श्राद्धं माघेऽथ मामके । इति । यस्य भरोषितस्य मर- 
णवातप ओवनवातौपि वा न श्रूयते पचदृद्यववपयैतमागमनं च 
नाह्ति तथ्य पाटारीं करुरामयीं वा प्रतिति कत्वा यथाविधि 

दाद्ादिसंस्कारं छत्वा दादकाटीनमासरगततिथो तत्सावत्स- 
रिकं कार्यं । तदाह तत्रेव जातूक्कण्ै;-पितरि प्रोषिते यस्य 
म वाती नैव वा गतिः । ऊर्वं पंचदशाद्यौस्छत्वा तत्प्रति- 
रूपकम् । कुर्यात्त च संस्कारं यथोक्तविधिना ततः । तद्दी- 
न्येव सवौणि शेषकार्याणि संचरेत् । 

प्रतिकरूतिसंस्कारानंतरभागते विधिः । जीवन्यदि 
स आगच्छेदुतङ्कमे नियोजयेत् । उद्य स्रापयित्वास्य जात- 
कमोदि कारयेत् । दादरा चतचय चिरा्रमथवास्य तु । 
सखात्वोद्धहेत तां भायीमन्यां वा तद्मावतः । अस्नीनाघाय वि- 

धिवद्राल्यस्तोमेन वा यजेत् 1 इति । वतचयौ ब्रह्मचर्थरूपा ॥ 
स्नात्वा समावर्तनं च छृत्वेव्य्थैः । इति क्षयाहा परिज्ञाने पंचदश- 
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अथ श्राद्धे कचिदाङौचापवादः। देये पिदृणां श्रद्धे च॒ 
आशौचं जायते यदा । आशोचे तु व्यतिक्छांते तेभ्यः श्राद्ध घर 
दीयते । दत्यतेनाशोचानंतरं कर्वव्यभिस्युक्तं तन्परुख्यकाटिक- 
श्राद्धोपकरमात्प्रागान्षौचक्ञाने । मुख्यकाटिकोपक्रमार्नतरं दातरगर- 
हान्यस्यलखुतासौचन्ञाने तु श्राद्ध समापनीयं । तदुक्तं हेभ्रौ 
अद्यपुराणे-निमंचितेषु विघ्रेष्ु परार्थे श्राद्धकमेणि । निम्- 

णाद्धि विप्रष्य स्वाध्यायाद्िस्वसय च । देष पितृषु तिश्रल्छु 
नाशौचं वियते कचित् । अपि दाचरप्रदीनो्च सूतके खतके 
सथा । अविज्ञाते न दोपः स्याच्छाद्धादिषु कथचन । विज्ञाते 
सोक्तरेव स्याल््ायश्ित्तादिका शिया । मोजनाधं तु संमुक्ते विधे 
दीतर्बिपदयते । यदि कश्चित्तदोच्छिष्ठं शेषं द्यक्त्वा समाहिताः । 
आचम्य परकीयेन जलेन श्युचयो द्विजाः । इति । दातुथदेपि 
मस्मे तञ्जानामावे मोक्तदौषो नास्ति । यदि ज्ञानानेतर भुक्ते 
तदा ब्राह्मणस्येव दोपः । भोजनार्भोत्तस्मपि ज्ञाने तदनतर न 
भक्तव्यभिति भोजना्धद्यनेनोच्यत इति वेदितव्यम् । इति श्राद्धे 

आरोचापवाद्ः । 
अथेदं चितनीयम् । अमावास्यासंक्रातियुगादिषु श्र्धानि 

विहितानि तच्रामावास्यासंकरद्यादीनामेकन्र सन्निपाते कं सङ- 
द्चुष्ठानमुत तच्निभिन्तकस्य तस्य तस्य पृथगनुष्ठानमथवा तंजणेति 
तदर्थमिदं विचारणीयम् । अमावास्यादिश्राद्धविधायकानि बव 
चयानि उत्पन्ने कर्मणि काठरूपगुणविधयः उत विदिष्टकमविधय 

ति । त्च यद्यपि युणदिधो भावार्थे विधानं वाक्याथेवि- 
धानं चपपदचते तथापि विशेषभे विधिश््तयुपसंक्रवे गोरघादि- 
दोषशुक्विरि्टविध्यपेश्चया लाधबाह्ुणविधित्वमेव । तथाच 
सच्ृदेवायुछानम् । अतण्वेकाददे दीक्षितस्यमेध्यदरौने अवद्ध 
मनो दरिद्रः चश्चुरिति मन्बश्य जप उक्तस्तत्रानेकामेध्यदशने 
निमि्तमेदान्नेमित्तिकाचुत्तिप्राप्तो विरोषणग्रहणाभावात्सरृज्प 
इति सिद्धान्तः 1 नैकः श्राद्धद्यं कुर्यात्सभाने ऽहनि कुःजचित् । 
ति देभाद्रौ हारीतवचनं च संगच्छत इति चेन्न । य्न दहि 

कर्मोत्पत्तिविधिसन्निधिरस्ति तत्र गुणयुकतेषु बक्येषु तल्मलयभि- 
ज्ञानाद्वणमाजविधिर्मवति यथाच्रिदोतं जद्योतीतिवाक्यसन्निधि- 
मत्सु द्श्चा जदोती्यादिवाक्येषु 1 अच ध्ाद्धोत्पत्तिवोधक्वाक्य- 
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खन्निभ्यभरेन गुणविधित्वस्यासंमवात् । सोमेन यजेतैत्यमेव 

विरिष्टविधित्यस्यैव युक्तत्वात् । उत्पत्तिवाक््यकट्पने ठु सवे- 

जैव तथात्वापत्तौ विशिष्विष्युच्छेदापत्तेः । तस्ादमावास्या- 
काश्चयादहापरपश्चसंक्राव्युपसगयुगादिमन्वादिश्राद्धविधायकवा- 

कयानां विदिएविधित्वादमावास्यानिरि्तकश्राद्वात्संकांल्यादि- 

निमित्तश्राद्धानां मेदादेकनिदित्तकावुष्ठानेपरि द्वितीयनिमित्तका- 

बान प्रल्यवायापत्तेरेतन्निमित्तकस्यायुष्टानं नैत्निमिन्तकय्ये- 

लयत्र विनिगमक्ाभावात्संनिपतितयावन्निमित्तकानःं सर्वेघामेवा- 

जुषठानं युक्तम् । अतणव-द्े वहनि निमित्तानि जयेरप्नेकवासरे । 
नैमिसिकानि कार्याणि नितिचोत्पच्यङक्रमात् । इति कपव्या- 

यनवचनं-श्राद्धं इत्वा तु तस्यैव पुनः श्रद्धः न वदने ! नेनि- 

चिक तु कव्यं निमित्ताचक्रमोदयम् । इति जावा लिवचभं 

च संगच्छते । ज चानेकामेध्यद्सनेपि सङ्ृन्मच्रजप दति 

सिद्धांतविसेधः 1 अमेध्यत्वावच्छिन्नद्सनस्यैव निभित्तत्येन तस्य 

पकानेकामेध्यव्यक्तिददीनेपि समानत्वे जपाद्चिध्रसंगाभावात् । 

अतप्वपरध्यदशनघरष्िञ्िदनयोः सन्निपाते छेदननिभित्तकस्य 

उदतीर्बटं धत्त॒ इति मन््रातरस्यापि जपः कर्तव्य इति 

सिद्धांत; संगच्छते । नैकः श्राद्धद्वयं ऊयीदिंति वचन ठु 

श्राद्धं छत्रा तु तप्येलेकवाक्यतया एकोदे दयक एक्तकालिकेक- 

कषकश्रहद्स्यैव पुनः प्रयोगनिषरेध्कमिति न तद्धियेधोपि । 

अतषवोदाह्तनिवेधस्त॒ ्रद्धाजञडारभ्यमाणेकनिमित्तधाद्धृतति- 

विपय इति देभाद्िः संगच्छते पककाञे गतासूनां वहूना- 

मथवा इयोः । त्रेण श्रपणं कत्वा इयोच्छद्धं पथक् प्रथक् । 

ू्वकस्य सरतस्यादौ द्वितीयस्य ततः युनः । वृतीयस्य तत्ः 

ुःयौस्सनिपाते त्वयं कयः । दवि देथ भशुवचनं मवे- 

यदि सपिडानां युगपन्मर्णं वदा । संव॑धास्तमारूच्य 

चतक माच्छाद्धमाचरेत्। इति! ऋष्यद्धुंग ;-वहनामथन् द्यां 

श्राद्ध चेत्स्यात्छदेहनि 1 तच्रेण श्रपणं त्या पृथक् श्राद्धानि 

कास्येत् । इति । अ्धि;ः-षिजोः थद्ध खथ प्रासे नचे पथषि- 

तेपि वा 1 पिदृपूवै सुवः र्यादन्यत्सत्तियोग्तः । इति कत- 

पण्निनिः । जत्र पिदपूवमिलनेन मातुः पूयं मरणेषि पिच- 

श्राद्धं पूर्व पश्चान्मातुः श्रष्डभित्युच्यते ! विभरकृ्टस्य पृथ भरणे 
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स्येति क्षेयम् । 
पार्वणेकोदिण्यो्युगपत्पाप्तावाद जाकालिः-यचेकच भवेया- 

तामेकोदिष्टं च पार्वणम् । पार्वणं स्वभिनिर्वै्य एकोदिं समाः 
व्वरेत् । इति । अत्रेकोदिषमभिनिर्वलै पार्वणं समाचरेदिलय- 
न्वयो युक्तः । ऋमानुरोध्रेन काडवाधस्य सिद्धान्तविरुड- 
त्वात् । यत्रैकेन पाकेनानेकश्चाद्धाजुज्ञा तच्च द्द पिदश्राद्- 
मातामहाद्धव्तंजेणेवालुठानमुक्तं गार्डे-ष्केनैव ठु पाकेन 
आद्धानि इर्ते हि । विकिरं त्वेकतः कुर्यारिपडान्द चात्ण्थ- 

कप्थक् । इति । पवंच यद् अनेको यकानामपि श्रद्धानं 
कारेक्ये तन्रेणाचुषएानं तदा कि वक्तव्यमेकस्िन्काङे अनेकनि- 
मिचसमवगयि एकोटेदयकश्चाद्धानां तन्रेणाचुष्ानमिति । यत्त नेक- 
सिन्कियमाणे तु नानाक्रम समाचरेत् । इति हेमाद्रौ वचनं 
तत्सदैवानुषठानस्य निषेकं नतु तन््रेणेति वोध्यम् । अतचपवा- 
मावास्यानिमित्तकं संकांतिनिभित्तकं युगादिनिमित्तकं चेये- 
तानि श्राद्धानि तन्रेण करिष्ये इति सङ्कट्पं कयादिति 
देभाद्विः संगच्छते । क्ारादरशोष्युक्त-निलयस्य चोदकुम्भस्य 
निदलयमासिकयोरपि । दसैस्य चोदद्म्भस्य दरैमासिकयोरपि ॥ 
नित्यस्य चाब्दिकस्यापि दार्दिकाद्दिकयोरपि 1 युगाचाष्डिः 
कयोश्धैव मन्वाद्याद्दिकयोस्तथा । प्रल्याब्दिकस्य चाटभ्य- 
योगेषु विहितस्य च । संपाते देवतामेदाच्छद्धयुग्मं समाच- 
रेत्। निमित्तनियतिश्चाच मूर्वाचुष्टानकास्णम् । पित्रोस्तु पित्पूध- 
त्वं सर्वच श्राद्धकर्मणि ! इति । देवतेक्ये कचिदेकनिमित्तका- 
युष्रानेनाप्यन्यनिमित्तकस्य परसंगतः सिद्धिभैयति । तदप्युरतः 
तत्रेव-निलयदारिकयोश्योदकुस्भमासिकयोरपि । दादिकस्य 
युगदेश्च दा्िकारभ्ययोगयोः । दासिकस्य च मन्दैः 
संपाते श्राद्धकर्मणः । म्रसङ्गादितरस्यापि सिद्धेरत्तरमाचरेत् । 
इति । अचोपात्तयोर्दयोद्धैयोमैध्ये उत्तरस्यायुष्ठानेन पू्ैस्यापि 
सिद्धिरिलर्थः । स्थविक्चश्दे-काम्यतंत्रेण नित्यस्थ तं 
श्राद्धस्य सिध्यति । इति । इवि श्राद्धसन्निपाते कारनिणेयः | 

, अथ आद्धांगतिलतवंणकाटः। तत्र प्रयोगपारि- 
जाते गर्भ;-परचं तिलोदकं दत्वा द्रौश्राद्धं तु कारयेत् । ् रतय- 
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वदे न भवपूर्व परेहनि तिलोदकं । पक्चश्राद्धे हिरण्ये च अन्ुवज्य 
विोदकं ! नच निदयतर्पणविषयकमेवेदमस्तु श्राद्धाङ्गतर्षणे प्रमा- 
णाभाष इति स्ंक्यम् ! यस्तपयवि तान्विपः राद्धं कत्वा परे- 
हनि । पितरस्तेन तप्यति न चेक्कुप्यंति वै चणाम् । इति भदया- 
ब्दिकं भरक्रम्य ग्गेणेव फटनिन्दा्थवाद्भ्यामंगत्ववोधनात् 1 
आब्दिकं प्रकट बृहच्रारदीीयेपि- परेयुः श्राद्वशृन्मत्यो यो न 
तर्षयते पितृन् । तस्य ते पितरः कुद्धाः यापं दत्वा वजंति हि । 
दति । अत्र पितृशब्दः इतश्चाद्धोरेह्यपितृपरः । ब्ृद्धिश्रद्धे 
सिद्धे च परेतश्ाद्धेनुमास्िके । संवत्सस्विमोके च न कु्यी- 
त्तिदटतर्णं । इति । बृद्धिधाद्धाद्ये न काये । सप्तम्यां माचुवारे 

मातापिोर्ैतेदनि । तिकैयस्त्षणे ङुःयीत्स भवेचिितृघातकः । 

इत्यादिवचनैः श्राद्धदिने तिकतर्षणस्यैव निपेधात्तिकेर्विनैव 
श्राद्धद्िनेपि निलयतर्षणं कर्वव्यमेव । प्रत्यब्दाङ्गं तिं ददयान्नि- 

पिद्धेपि परेडनि । इति वचनाच्छराद्धांगतिरूतर्णं निषिद्धदिनेपि 
कास् । छृष्णे माद्रपदे मासि श्राद्धं प्रतिदिनं भवेत् । पितृणां 
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अवयं कार्य निपिद्धादेपि तवणम् । दश तिलोदकं पूवं पश्चा- 
दयान्यहाख्ये । क्षये पूयै नच परं परेढनि तिलोदकं । सशृन्म- 

हाले चैवं परनि तिलोदकः । माध्यंदिनानां खछृन्महपटयेपि 
तद्दिने एव ! उपरे पिः श्राद्धे पतेऽप्रायां च संक्रमे 
निषिद्धेऽपि हि सथै्र तिटेस्त्पेणमाचरेत् । हति तच्छ द्धांगत- 
पणविपयं, श्ाद्धकरणादक्तौ श्राद्धा्ुकध्पतिखत्पणविषयं च । 
उद्वाहृतवचनबियेधात् । निव्यतर्पेणे तिखनिषेधमाह गाग्यैः- 

सानौ भौमे चयोदद्यां नंदाभ्शुमवासु च । पिंडदानं सुदा स्नान 
य कुर्यौत्तिरुतषणम् । दीचिः-सम्यां माद्ुवारे च गे ज- 
न्मदिमे तथा । निद्यासप्याख धुत्रा्थौ न कुर्यत्तिकत्पेणम् । इति । 

अस्यापवादः-ती्थं तिथिविरेषे च गयायां प्रेतपश्चके । निषि- 

द्ेपि दिने इर्खत्तषणं तिखभिध्ितत्। इति श्रब्दांगतपेणकालः । 

अथ श्राद्रदिने वैग्वदेवच्छालः । वेभ्वदेवश्ादिता्चिना 
छ्यक्पाकेन ध्राद्धाप्पू्च कवव्यस्तदाट देमाद्रौ रौगाक्षिः- 
पक्षात कर्मं निर्ध वैश्वदेवं च साश्चिकः 1 रपिडयज्ञं ततः कुयौ- 

ततोन्वाहार्यकं बुधः । पक्षात अन्वाधानं । अन्वादायैकं द््े- 
श्राद्धं । तन पक्षातपिडपिदयक्षयोर्मैष्ये विधानादेव साश्चिककठै- 

1 

१ 
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कोत्वावीःधात्खाश्चिकथ्रदणं पक्चादिष्याटीपाकपिडपिदयक्ञकर्त- 

गृद्यािमलिषृस्यर्थमिति हेखाद्धिः । पित्रर्थं निरवपेत्पाकतं वेश्व- 
देवामेय च । देश्वषेदं न पिचर्धं न दषं वैग्वदेविकम् | 
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इति । उपाक्य श्रद्ध्त्पूवं वश्वर्रवे निपधाति ईहभाद्धा 

कदीम स्िः-पिदपाकात्समुद्धुल वैश्वदेवं करेति चेत् । आसुरं 
वद्धवेच्क्काद्धः पिणं नोपतिष्ठते । इति । परिशिषै-सप्रप्ति 
पार्बृणश्राद्धे कोद तथेव च । अग्रतो वेण्वदेवः स्यात्पश्चादर- 
काद्रोदनि । पा्रणश्र्ृणमनेकदेवताकश्राद्धोषलक्षणम् । ततश्चै- 
काद्रािकथद्धव्यतिरिक्तेषु श्राद्धेषु साञ्चिकेन पूर्वमेव वैश्वदेवः 
कर्तव्यः । यतण्व छार्टकायनः-ध्ाद्धास्प्रागेव कुर्वीत वैश्व- 
देवं तु सिकः । पएकादृशाहिकं मुक्त्वा त्र हते विधीयते | 
दति । इत्याषिता्चरयैश्वदेवकषाटः । निरधिक्षस्य लु शराद्धात्पूरव 
भिन्नपाकेन दैश्वदेवकरणे दोपः-पितृश्चाद्धमक्त्या तु वैश्वदेवं 
करोति यः । अछृत तद्धवेच्छ्द्धं पित्रृणां नोपत्तिषठसे । इति 
बुद्धभ्भै्सनेनेत्तः । वेश्वदेवमशृत्येव श्राद्धं याद् नचिरान् । 
लोकिकाश्नो इते रेपः पितृणां नोपतिषएटते । दति किन 
वैभ्वद्वसेवाश्नेनैव श्राद्धनिषेधात्पाकांतरेण पू अलष्ठाने म 
दोष इति शक्यं 1 आदिताभ्चिविवये अस्योपपन्नत्वेन निवेधाप- 
बादत्वासथयात् । वथा च देमाद्रै व्रह्मपुराणम्-वेश्वदेवा- 

इतीस्प्राववौण््राद्यणमोजनात् । जहयाद्धूतयक्ञादि द्ध ॒छृत्वा 
लु तर्स्ष्रतस् । इति । अकरौग्राह्मणभोजनादित्यनेनाश्चकरणान- 
तरं ब्राद्यणमोजनात्पूवै वेश्वदेवविधानाद् । निरश्ैसयमेको 
येण्वदेवकारः । द्वितीयोपि हेषा जधिव्यत्पुराभे-पिदृ्- 
न्त्यं विधिवद्वठि दत्वा विधानतः । वेश्वदेवं दतः इय 
स्पण्याद्ाह्यणवत्वनम्। अधिदग्धेतिमनच्रेण भूमो यन्निवपेष्ुघः । 
जानीदि दं चदि चीर श्राद्धकर्मणि सबदा । इति । अनेन विकि- 
रसंक्षवलिद्एनानंतरं स्वस्तिवाचन कवैन्यं इत्युक्तम् । 
तृतीयमाह .मलुः-उच्छेषणं तु वत्तिषठेयावद्विपविसञेनम् । 
ततो गृटवर्ि यौति धमो व्यवस्थितः । बाद्यणमोजनकाषे 
यद्धूमौ सन्नं पतितं तत् तदे रद्वाह्मणगमनात्पूवे न माणव्यं 1 
तो निष्पन्ने ध्राद्धे वेश्वदेवादिकं काय वलिश्रहणस्योपरक्षण- 



८१ ।॥ 1141५५१ ॥ © % ॐ 

त्वादिति मेधातिथिः | सत्स्यधुराणेपि-उच्छेषणं तु "वत्ति. 
छेयावदिमा विसर्जिताः । वैश्वदेवं ततः ऊुर्यान्निवृत्ते ध्राद्ध- 
कर्मणि । हेमाद्रौ भविष्यत्पुराणे -ङव्वा श्राद्धं महावाष्यो 
आह्यणांस्तु विखज्यं च 1 वैश्वदेवादिकं कम ततः कुर्यान्नयाधिप । 
यैरीनसिः-धाद्धं निर्बलं विधिवदवैश्वदेवादिकं वतः । कु्य- 
द्विश्च ततो दथाद्धंतकारादिकं ततः । माक्छडेय;ः-ततो निलय- 

क्रियां ङुर्याद्नोजयेचचच तथातिथीन् । ततस्तदन्नं भुंजीत सह 

ल्यादिभिनैरः । निव्यक्रियां विह र्णादिनिव्यश्रादधादिकाम् । 
तदेवमनाहिता्ैरमरोकरणानन्तरं धविक्रिरानन्तरं समाप्तेरनम्तरं 
चेति चयो वैश्वदेवकालाः । वृत्तिकारेण (चिप्र)ोचिसजनानन्तर- 
मेव उच्तेषणमिति मदुवचनस्योदाटरणात् । बहुचानां श्राद्धते 

शव पक्चांतरं शाखांतरविपयमिति बोपदेवेनोक्तत्वात् व्यव- 
स्थितचिकर्पस्येव युक्तत्वादिति ज्ञेयम् । निव्यश्राद्धं शप्ेणेत्युक्तं 
यृथक्पाकेन निस्यश्चाद्धे कतैव्यं पार्वेणादिश्राद्धे ते नित्यश्राद्धं 
न कर्वव्यमिव्यन्ये ` आहुरिति स्पष्टमुक्तम् । तन्रेव-नित्यक्रियां 
पितृणां च केचिदिच्छंति मानवाः । न पिवृणां तथैवान्ये शेपं 
पूर्ववदाचरेत् दति । अमावास्यादिसाधारणकाकिकेषु श्रद्धिषु 
निल्यश्राद्धदेचतानागिष्त्वात्परसगसिद्धतया निल्यश्चाद्धं न कतेष्यं। 
साँवत्सरिकधाद्धादो निखश्राद्धदेवतानां सवीसामनिष्टत्वाद् वद्यं 
तत्कैव्यभिति व्यवस्ितविकदप् एव युक्तः । अतण्व हेमाद्रौ 
नागरखंडे-निलयश्राद्धं न छर्वीत प्रसंगा्यच्च सिभ्यति । 
श्राद्धान्तरे कृतेप्यज्न निलयत्वात्तश्न हापयेत् । इति वेग्वदेव्- 
करनिर्णयः । इति पुरपाथेचिन्तामणो कारण्डे श्राद्ध- 
काठकनिणयः । 

भथ दाने प्रदास्तकालः } त्र देमाद्रौ याज्ञवस्व्यः- 
दरातमिन्दुक्षये दानः सदं तु दिनक्चये ! वपुषे दसस 

व्यतीपाते व्वन॑तकय् । इति । तत्रैव वराहेपुराणे-दशं 

दातशुणं दानं तच्छतघ्रं दिनक्षये । दातश्चं तस्य संकातौ सातघ्नं 

विषुवे तथा ! युगादौ तच्छतशुणमयने तच्छताहतम् । सोम. 

ग्रहे तच्छतश्चं तच्छतघ्नं रविग्रह । असंख्येयं व्यतीपाते दानं. 
३८ पु° चिर 
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वेदविरौ चिदधुः । इति । दात्नं शातशुणं 1 व्यतीपातोच्च विष्कं 
॥ 

आषिथोनेषु सस्तदश्लो योगः । अस्योत्पत्तिमादटट गावः 

च॑द्ाकयो्मैयनचीक्षणजातमूतिः कारानरद्यतिनिमः पुरुषो 
तिरोद्रः । इति । अस्य चोर्पत्तिश्रमणपतनपतितकारेषु मध्य 

पतितकाठे सानदानादिकं महाफखम् । तदाद हेमाद्रौ याज्ञ 
बल्वंय;-उत्पत्तौ रक्षणं कोरिगुणं श्रमणनाडिकायां ठु । 
अधँदगुणितं पतने जपदानायक्षयं पतिते । उत्पच्यादिकाटमानं 

उयौतिके-चिरातिर्युतोत्पत्तौ मणे चेकविरातिः। पतने 

दश्च नाञ्यस्ल पतिते सक्त नाडिकाः । दति । ब्ृद्धमनुः- श्रव 

णाश्िधनिष्ठाद्रीनागदैवतमस्तकेः । यदयमा रविवारेण व्यतीपातः 

स उच्यते । इति । र्विवास्थुक्तामावास्या एषु नक्षत्रेषु भवति 

व्यतीपातसंज्ञको योगः ।-पंचाननस्थौ सुखभूमिपुत्नौ मेषे रविः 
स्यादि शुङ्कपष्षे । पाद्ासिधाना करमेण युका तिधिभ्यती 

पात इति प्रयोगः ! असिन्हि गोभूमिदहिरण्यवसखरदानेन सव प्रवि- 
हाय पाप॑ । खुरत्व्भिद्रव्वमनामयत्वं मस्याधिपदयं रुते मजु- 
ष्यः । पाडासिध्ाना तिथिद्धोदशी । हेभ्ाद्रा एद्धपुराणे-मद् 

चार्के गुरौ वापि वारष्चेतेषु त॒ चिषु । अीण्येतानि च ऋन्लाणि 

स्वयं प्रोक्तानि च्द्यणा । अश्ववेधाधिक्रं पुण्यं स्नातस्य तु भवे- 
न्प ! दानमश्षय्यतां याति पिवृणां तपेणं तथा । छश्चाण्याप्नेय- 
याम्यप्राजापल्यानीति देमाद्वि मा्स्ये-यदा सृगरिरे 

ऋचे ररी सूरयो चृदस्पतिः । तिष्ठंति सा तिथिः पुण्या अक्षया 
परिगीयते । दहैमाद्रा स्काद्-ग्रहण चद्रसरुधाभ्यामुत्तसयण- 

मुत्तमम् । विषुवं च व्यतीपातः पडशीतिसुखं तथा । दिनच्ि- 

दाणि संकरांतिर्ैयं विष्णुपदं पुनः । इति कालः समाख्यातः 
वुंखां पुण्ययिवधैनः । असिन्दानानि दत्तानि खानहोमतपांसि 
च 1 अनंतफकदानि स्युः स्वगेमोक्षप्रदानि ठत । इतातषफः 
अथचेषु तु यदत्तं षडशीतिमुखेषु च । चंद्रसूयपरागे च दत्तं 
मवति चाक्षयं । हेमाद्रौ दसखः-यदा विष्ठिव्यतीपातो माजु- 
वारेण संयुतः । पद्मकं नाम तत्पोक्तमयनाचच चठुगुंणम् । यदा 
पथ्यां व्यतीपातो माद्चुवारस्तथेव च । पद्मकं नाम तत्परोक्तम- 
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विद्णुधर्भोत्तरे-काकः सर्वापि निर्दिष्टः पानं सर्वसुदाहृतम् । 
अवाप्रस्य प्रदाने तु नाच्च काय विचारणा । तदेव द्ानकालक्तु 
धदोभयमुपस्थितम् । न कारनियमो दने दीयमाने प्रतिश्रये ! 
तदैव द्ानमस्योक्तं यदा पात्रसमागमः । नहि कारं प्रतीश्चेत 
जलं दतुं दपान्विते । अन्नोदक सद। देयमित्याह भगवान्मदुः। 
स्कदि-अभषरसूतां गां दयात्काखादि न विचारयेत् । कालः 
स एव प्रहणं यदा वे द्िमुखी ठ गाः! हेमाद्रौ व्यासः 
आकसन्नसत्युना देया ण्यै; सवत्सा वु पूववत् । तदभावे तु गोरेव 
नरकोत्तास्णाय वै । तदा यदि न रशक्तोति दातुं वैतरणीं तु 
गां ) शक्तोन्यस्व हितां दत्वा श्रेयो द्दयान्श्तस्य च । तत्रैव 
वाराहे-व्यतीपातोऽथ संक्रातिस्तथेव ब्रदणं रवेः । वुण्य- 
कारास्तदा सवै यदा दल्युखप्ितः । तवा गोभूहिरण्यादि 
द्त्तमक्षय्यतामियात् । अृणएमश्चुत दान अक्त्वा चतन्न धियते। 

इति । बिष्णुधर्मोत्तरे-भच्छिन्ननाज्यां यदत्तं पुत्रे जति 

दिजोत्तमाः । संस्कारेषु च पुत्र्य तदक्षय्यं प्रकीतितं । 
विष्णुपुराणे-यदा वा जायते चित्तं ॒वित्तं ्रद्धासमन्वितं । 
तदैव द्ानकाङः स्या्यतोऽनिदं हि जीवित । रो द्नंन 
कर्तव्यं कद्ाचिष््पि केनचित् ! हरंति राक्षसा यस्मत्तसाद्तु- 

यावदहं । विद्येपतो निशीये तु न शुभं कम चद्रये } अतोदहि 
वजयेसपाो दानादिषु महानिद्ां । धिच सिष्ठः ;-मरहणोदाह संक्रांति 
आणार्विभ्रसवेषु च । दानं नैमित्तिकं क्ञेयं राच्चायपि तदिष्यते । 
यक्षे विवादे यात्रायां तथा पुस्तकवाचने । द्ानान्येतानि रास्तानि 
रान्नौ देवाल्ये तथा । मरहाभारते-रनो दानं न रासन्ति 

विना त्वयनदक्षिणं । विया कन्यां द्विजश्रेष्ठा दीपमन्नं मरतिश्रय । 

पूजनं चातिथीनां च पांथानामपि पूजनं । तच्च रात्रो तथा लेय 

गवामपि च पूजनं । टेमाद्रा माकण्डेयपुराण- महान 

त॒ विज्ञेया मध्यस्थं प्रदस्य । स्नानं त्र न कुर्वीत काञ्यने- 

मित्तिकादते । इति दानकालः । 

अथ नदीनां रजःकारनिणयः । तत्र हेमाद्रौ मा- 
कडथः- द्विमासं सरितः खव भवंति हि रजस्वलाः । अग्रश 

स्तं ततः श्लानं वषोदौ तत्र वारेण । कालयायन;ः-मासद्य. 

अआचणादौ स्वा नदयो स्लस्खाः 1 ता खान न दुर्वत च~ 
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खयित्या समुद्रगाः । धञुभसदस्ाण्यष्टौ च गतियीसां न चिद्य 
तने । न ता नदीदाव्द्वदहा गर्तस्ते परिकीतिंताः । सि्टककैट- 
योर्मध्ये ख्व नयो रजस्वखाः । न खानदीनि कर्माणि तादु 
कु्धीत मानवः । सिंहे निवेश अगस्त्योद्यावधि । वदाद याज्ञ 
वलख्क्यः-यावन्नोदेति भगवान्दद्धिनाशाविभूषणं । तवद्वेते- 

वहा न्यो वर्जयित्वा ठु जाहकीम् । क्मलयाथनः- याः रोषसु- 
पगच्छन्ति ब्रीप्ते कुसरितो भुवि । ताछ भाषि न सायद्रपूर्णे 
दशवासरे ! कर्कटादौ रजोदुष्टा मौतमी वासरत्रयं । चंद्रमागा 
सती सिधुः शरयूरनमैदा तथा । मदनरले मविष्यपुरा- 

एो--मादौः कर्कटके देवि. महानद्यो रजस्वखाः । चिदिनं वु 
चतुहि छयद्धाः स्थुजाहवी तथाः ! बह्मयुराणे-गोदा भीम- 
स्थी चैव वुंगभद्भा च वेणिका । तापी पयोष्णी विध्यस्यः दक्षि- 
णे तु प्रकीर्तितः । बागीस्थी नर्मदः च यमुना च सस्स्वतीः। 
विरोका च वितस्ता च विध्यस्योत्तरसंश्िताः } एवमन्या अपि 
महानद्यः पुराणांतरतो ज्ञेयाः 1. मह्यनयो देविका च कावेरी 
्रथूस्तथा । रजसा तु परदुः स्युः कर्कटादौ अदं चप । इति । 
कासुचिस्महानदीषु ग्जोदरोषाभावम् देवल ः-गग च यमुना 
चेव श्रक्षजाता सरखती । रजसा नाभिभूयते ये चान्ये नद्सत~ 
क्का । गंगाः धरम॑द्रवीः पुण्या यमुना च सरस्वतीः ¢ अंतगेत- 
रजोयोगाः सबौदेष्वपि. चामरः \. प्रतिस्रोतो स्जोयोगो रथ्यम. 
जलनिघेरनं । गंगायां सैव. दुष्यति सा हि धर्मद्रवः स्वयं! 
कारयायमः-जाहनव्यादिवयसंभूता पुक्षजता सरस्वती । रजका 
नाभिभूयते नदः कृष्णा च वेणिका । यत्तु-प्रथमं ककैटे देक 
व्यद गंगा रजस्वखा 1 इति हेमाद्रौ वचनं तत् जाहवीव्यति- 
स्किगोदावेण्यादि गंमांतरविषयं । उद्राहतवचनविरोधात् । य- 
द्पि-प्रादटकाठे महानद्यः संति निलयं रजस्वराः । चतुर्थहनि 
संप्रातते शुद्धा भवति जाहवी । इति हेमाद्रौ कालयायनक्चनं 
तदपि उदाहतवचनाविसेधायैवं व्यास्येयं । प्राश्चदूकारे र्ज- 
स्वा मदहानच्श्चतु्थंह्वि तथा शुद्धा मवंति यथा जाहवी सर्व- 
दा शुद्धाः भवतीति । हेमाद्रौ योगयाज्ञवल्क्यः-अथाद्या- 
स्त्कवागता ह्यापो न्यः परथमवेगिकाः । म्रक्षेभिवाष् तेनापि 
वाः; स्वतीथीद्धिनिःखताः । ती जलावतारणमार्मः । तक्रेवः 
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सदंतरे-जजा गाचो सदिप्यश्च चाह्यण्यश्य प्रसूतिकाः ^ दश- 
रात्रेण शुष्यति भूमिष्ठं च नवोदकम् । इति । भद्िषयपुराणे- 
मददंवु समानं चा यदि हिष्ेत्पुसतनं । नचांवुमिधितं तेन न 
दुष्टमिति सूर्यः । रजोदोपरेपि वाप्याद्यभादे तत्तीरवासिभिर्जरं 
श्राद्धं । तदाह स्याप्ररद ;-अम्धवे कूपवापीनामल्ुपायपयोश्र- 
तां । रजोदोषविप्रयौसे ्रामभोगो न वाध्यते । इति 1 कयिद्- 
पव्ादमाह क्ालयाच्न;-उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रेतश्लाने तथेव 
च । चद्रसूर्योपरगे च रजोदोपो न वियते। दति नदीर- 
जोदोप्रकालः । 

अथ _ गभधानकालः । वच याज्ञवल्क्यः 
गभाधानखरतौ पुंसः सवनं स्यंदनास्पुरय । इति । चतौ 
तुकि शव्यर्थः ॥ ऋतुक्राठमाद स पव-षोडद्रात्निशा 
छीणां तस्िन्युग्माखु संविरेत्। बरह्चार्येव पर्वण्यादयाश्चतस्श्च 
वजेयेत् । णवं गच्छन्लियं क्षामां मां भरुरं च वर्जयेत् । सुस्थ 
ददो सषृत्पुत्रं रक्षण्यं जनयेत्पुमान् 1 यत्त॒-स्नातां चतुर्थँ दिवसे 
रात्रौ गच्छेद्विचक्षणः । इति महा मारतादिवचनं तद्रजोनि- 
बृत्तौ दोषाभावपरं । अतव मनु;-रजस्युपरते साध्वी स्नानेन 
ल्ली रजस्वला । इति याज्ञवल्क्यवचनसपयदोषाभावपरं । 
घ्तपव छेगे-चतुथे सान गम्य्राटि यतोध्पायुः प्रयते । 
वियाहीनं नतश्च पतितं वा घसूग्रत 1 इति , दयाखश्य-रान्नो 
चतुध्यौ पुत्रः स्याददपायुश्वैनवर्सितः । पंचम्यां पुत्रिणी नासी 
षष्ठ्यां पुत्रस्तु मध्यमः । सक्तम्यामग्रजा योषिद्ष्टभ्यामीग्वसः 
युमान् । सचमभ्यां मध्यमा योपिददाम्यां पंडितः पुमान् । 'एकाद्- 
दयामधरम्या खी दद्यां पुरपोत्तमः । अयोद्दयां छता चं 
स्याद्वणसंकरकारिणी । धमेष्वज्ः कृतक्ञः श्याद्ात्मवेदीं दढचतः । 
रजायते चतुदयां शुणाद्यो जगतः धयः । साजपल्मी सहाभागा 
सास धनवती तु बा। जायते पंचदश्यां तु बहुपुत्रा पतिवता॥ 
विद्यारक्षणसंपन्नः सत्यवादी जितेद्वियः । आश्रयः स्वैभूतानां 
(ओोडदयां जायते पुमान् । इति । बिष्णुपुराणे-ऋतादुपगमः 
शस्तः स्रपल्यां मंत्रतो हिज । इति । कद्यपः-पण्यष्रम्यो 
'प्रचदरीं चतुर्थी चतुरदै्षीमप्युभयत्र हित्वा । रोषा द्युमः 
-स्युस्तिथयो शलिपेके चाराः चा्ताकार्यसितेदुजानों । वसिष्टः- 



पोप्णद्यये विन्यसयास्यसार्षविष्णुद्धये मैव न जम्मभेषु । उत्पा- 
तपापत्रददूपितेषु न कार्यमाधानमनिषएटलनने । उपवे वेधृति- 
पातयोश्च विध्यां दिवा पारिवपूर्वैमामे । इति गभोधा- 
जकालः | 

अथ पुंखवनकाटः ! तत्र याज्ञवल्क्यः-पुंलः सवनं 
स्यंद् नाप्पुरेति प्रागगर्मचलनास्पुंसवनं कार्यमिव्यथैः । हेमाद्रौ 
यमः-ग्रहीतगर्भायां परथमे मासि द्वितीये तृतीये वा यदहः 
पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमा युक्तः स्यादिति । पुंनक्षत्राण्युक्तनि रल्य- 
कोदो-दस्तो मलं श्रवणः पुनवैखमरैगदिरः पुष्यः । पुंसं्षितेषु 
कार्येष्वेतानि शुभानि धिष्ण्यानि । तत्रैव बहस्पतिः पुंसवनं 
स्पदति रिराचिति । इति । पुंसवनकारः 1 

„ अथानवलोभनकालः । _ आश्वलायनण्यपरि- 
दिद्े-चतु्थऽनवलोभनमिति । देमाद्रौ वैजवापगृद्यं- 
अथ चुंसखवनानवलोभने करोति मासि द्वितीये वा पुरा स्थद- 
तश्चपूयैमाणपक्षे यद्ा पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमा युक्तः स्यादिति । 
इति अनवटोभनकारः । 

अथ सी्मतोन्नयनकालः । त याज्ञवल्कयः-पेऽमे 
चा मासि सीम॑त इति ! हेमाद्रौ विष्णुः-षष्ठेऽष्टमे वा मासि 
सीमंतोन्नयन ! अष्वखायनगरद्ये-चतुर्थं गभैमासे सीम॑तो- 
न्रयनं षष्ठाएटमयोवोपूर्यमाणपक्चे यदा पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमा 
युक्तः स्यादिति । परादारः-अपूयेमाणो मुख्यः स्यात्सवे- 
सिन्ट्ुभकर्मणि । छृष्णो गौणो दांतः स्याच्नागांतो वतवंधने । 
दशांतो दरम्यंतः । नागांतः पंचम्यंतः । पुंनक्चत्राणि पुंसवने 
ददिीतानि । हेमाद्रौ दांखः-गर्भस्पंदने सीभंतोन्नयनं यावद्वा 
भरसव इति । नारदीयसंहिताया--वरोपपन्ने दंपल्योशच॑द्र- 
तारावखान्विते । असिक्त पर्वदिवसे कजजीषाकैवासरे । तीकष्ण- 
मिश्रो्रवजेषु मेषु पुंसंक्ञभांरके । सीणां वतु प्रथमे गमे सीमं- 
तो्नयनं भं । व्यास्चः-पुरुषग्रहवासः स्युः श्युभाः सीमत- 
कर्मणि । मध्यौ द्रीश्रदवारौ तु व्जयेत्तु नपुंसको! पुरहा 
6. ९ ञ् शिभ ९ ५ `, „ड, < 
सूर्यभोमा्याः सखीप्रहयौ शरिभागवो । नपुंसको सोम्यक्षोरी 
-शिसेमारे विषुवुदः । इति । ब्हस्पतिः-येदिण्यामेदवादिल्य- 

(~ 

युष्यदस्तोत्तयदिषु । पौष्णवेष्णवयोश्चैव शुभं सीर्मतकर्म च । 



सहा वजयदद्य अ्रहरछरववाजतः } श्रहरल्टरनानचर चद्रः कूर 
ग्रहाश्च गृह्यते । अतएव -भारद्राज;-वतवंे च सीते जन्म- 
न्यपि छुभ्रहाः । अष्टमचद्ररदितास्तदायु्रद्धिरीसितिा । इति । 
इदं सीमंतोन्नयन खीसंस्कारत्वाद्यथमगभ एव कार्य ! तथायं 
हारीतः-लश्रत्संस्छृतसंस्कासः सीमंतेन द्विजखियः 1 यंयं 
गर्म प्रसूयते स सवैः सस्छतो मवेत् । यत्त॒ विष्णः सीम॑तो- 
ज्नयने कमे न खीसंस्कार इष्यते । केचिद्वर्भस्य संस्कारात्परति- 
गर्म प्रयुंजते ! इति तत्कस्यांचिच्छाखायां क्सिधिदेरो वा ज- 
चारस्तद्िषयं । शदृतसीमंवायाः परस्वे त्वाड हेमाद्रौ सन्य 
व्रतः-ख्ी यद्ाऽकतसीमंता प्रसूयेत कथचन । गृहीतयपुच्रा वि- 
धवत्पुनःसंस्कारमर्देति 1 इति । इति सीपंतोन्नयनकारः । 

अथ विष्णुप्ूजाकारूः श्रीधरः-योदिण्यां वा वैष्णवे 
पू्वैपक्षे द्ाददयां वा स्मे वा तिथौ च । मध्ये चाह्ः पूर्व 
गिन स्रौ विष्णोः पूजां कास्येद्ध्भुष्ये ! इति विप्णुपूना- 

कालः । 
अथ जातकर्मकालः । ततर छोकविणुः-जातकमे 

ततः छर्यात्पुतरे जति यथोदितं । यथोदितं स्वस्वगृृह्योक्तं । ततः 
स्ानानतरं । संवतेः-जाते पुरे पितुः स्नानं सचेंखं तु विधीय- 

। मनुः-प्राङ्गमिच्छेदनात्पुसो जातकमे विध्रीयते । इति । 
हारीतः-पाङाभिच्छेदनात्संस्कारः वुण्याथौन्छुवेति चिन्नायाना- 

शौचभिति । केजवापः-जन्मनोनंतर् कार्यं जातकम यथाविधि) 

दैवादतीतकाटं चेदतीते सूतके भवेत् 1 शति । विष्णुधमोा- 
तरे-अच्छिन्ननाले कर्तव्यं श्राद्धं वै पुचजन्मनि 1 आशोचोप- 
रमे कार्यमथवा नियतात्मभिः । इदं चारोचमध्येपि काय 1 
तदाह व्रजापतिः-भाद्णैचे तु समुत्पत्रे पुत्रजन्म यदा भवेत् । 

क्स्तात्काचिकी शुद्धिः पूवीरौचेन शुध्यति 1 इति जात 

कमकारः | 

अथ नामकरणकाद ; । तच याज्ञचसशयः--अहन्येका- 

रो नामेति । शश ;-आरोचे तु व्यतिक्रांते नासकमं विश्रीयते । 

बृहस्पतिः दशाह द्वादशा वा जन्पतोऽपि चरयोदशे । पोडदे- 
कोनधि्चे वा द्वाविंशे वणैतः कमात् ! अचर दादश व्यतीते 

सतीति ज्ञेयम् । वचनांतरविरोधात् ! गृद्यपरिदाष्टे-जनना- 
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दारान व्युष्टे द्रातरात्रे संवत्सरे वा नामकरणभिंति । अवरारै- 
ति नामकरस्णमितति मुख्यः कालः 1 तदसंभवे तूत्तरोत्तर इति 
वं । व्राक्तकारेषि व्यतीपातादीनां निषेधमाद गर्मः-व्यतीपा- 

तै त्च संक्तातो श्रदणे वैश्तावपि 1 श्राद्धः ऊयीच्छुभं नेव प्रा- 
पकार मानतः । इति । नारद ;-देशकालोपघराताचेः काला- 
तिक्रमणं यदिः । अनस्तगेऽ्ये च सिते तत्कार्यं चोत्तरायणे 1 च- 
रखिस्बृद्ुक्षिप्रनक्चत्रे शुभवासरे । चंद्रतासवलोपेते दिवसे च 

क्षिपेः पितः 1 खभलप्रे शुभाये च नैधने शुद्धिसंयुते । रभे 
खनैधने सोस्येः संयुक्ते वा निरीक्षिते । इति । पितुरसनि- 
श्यादौ अन्यो योग्यः कुर्यात् । वाट हेमाद्रौ वास ः-ङरदेव- 
तानक्षत्राभिसवद्धं पिता कुयौदन्यो चा कृलचृद्ध इति । वसिष्ट ;-- 
उन्तरारेवतीहस्तमूखतिष्याः सवारुणाः । श्चवणादितिमे्े च स्वा- 
ती सृगधिरस्तथा । आजापलयं घनिष च प्रशस्ता नामकर्मणि । 
प्षच्छिद्रां च .नवमीं पंचमीं चब व्र्जयेत् 3 रोप्रास्त॒ तिथयः 
स्वः परास्ता नामकर्मणि । इति नामकरणक्राङः । 

अथ पर्थकारोहणं । तत्र ब्रदस्पलिः-खटुरोदस्त कर्तव्यो 
दशमे द्ाददेपि बा । षोडशो दिवसे कपि दधिरो दिवसेपि वा। 
इति । भविष्ये अभीष्टे पुण्यदिवसे चंद्र ताराव्रलान्विते । खदु- 
श्ुबक्षिप्रमेषु भाता च कुलयोषितः 1 योगशायं हरि स्छत्वा परा- 
-कूशीषं विन्यसेच्छिषटुप् । इत्ति \ 

अथ दुग्धपानं 1 श्रीधरीये-ए्कच्रिरो कासरे घा द्वितीये 
जन्मक्षं वा शुदधख्म्ेऽवुकूटे । राखि क्षीरं संनिदध्याच्छिशर्ना 
वङ्गे धात्री पूज्यपूजां किधाय । इति दुग्धपानं \ 

अथ निष्कमर्णं । हेमाद्रौ वारादहे-व्यदशेदनि कर्तव्यं शि- 
शफेर्निष्कमणं गृहात् । सखलिखितौ-अत अर्यं वतीये मासि 
निष्कमणिका । याज्ञवस्क्यबरहस्पती-मासे चतुर्थँ कतैव्यं शि- 
शोर्निष्कमणं गृहात् । त्र किं कवैव्यमिव्याकाक्षायां टौगाक्षिः- 
ठतीये त्व्धमासते दश्चैनमादिलयस्य । यपममः-चलुर्थ मासि कर्व 
न्यं शिदोश्वंदरस्य दशोनं । श्हस्पलिः-जीवमामैवसौम्थानां रि- 
छनिष्कमणक्रिया । दिवसे राश्यते निव्यमायुवद्धिधनप्रदा । 
स्न्िनी रेवती हस्तो धनिष्ठा सेदिणी तथा 1 श्रवणं दस्त- 
न 



अन्नप्राशनकाङः । ४२५ 

पुनवेखुः ! इमानि भानि रास्तानि शिद्युनिष्कछमणे "विश्वौ 
संहूलसंअ्रदे-पूवपक्चः शभः परोक्तः कष्णश्चांलयक्तिकं विना # 
स्ततापध्यष्मी दयां दादसीं च विवर्जिताः । सषालिमेन- 
व्यः स्युस्तथेवाधोश्ुखानि च । केंद्रतिकोणगाः सौम्याः 
पापाः प्ठत्रिलाभगाः । उपक्रमेण शस्ताः स्थुमीवुलोे काद 
येच्छि्युं । अत्नप्रारानकारे वा कुर्याल्निष्करमणक्रियां । इति 
निष्कमणकाडः । 

अथ श्रुम्युपकेदानकालः | पंचमे च तथा मासे भूमौः 
तमुपवेरयेत् । तत्र सवं ग्रहाः धेष्ठा सोमो राम विरोपतः ¢ 

तिथि विवजयेद्धिकतां रास्तानि गयु मानि मे । उचस- 
त्रितयं सौम्यं पुष्यक्षै शक्रदैवतं 1 प्राजापल्यं च दस्तश्च शस्तम 
श्विममित्रभं । इति । 

अथं केणवेधकालरः । त्न वंसिष्टः-मासे पष्ठः समे 
वाध्मे या वेध्यौ कर्णो द्वादशे षोडशेति । मध्ये वहः 
पूवेभागे न रात्रो नक्षत्रे दद्ध तिथी वजेयित्वा । इति 
यसिन्दिने नक्षत्रद्वयं तिथिद्धयं वा तददिने वजयेदिदय्थः ४ 
व्यासः-कार्तिके पोपमाक्ते वा चेरे वा फाद्युनेपि वा । कणै- 
वेधं भ्रशंसंति शुङ्कपक्षे छम दिने ¦ दिनचिद््व्यतीपातविषि- 
वैधृतिवर्जिते । रि्लोरजातद्तस्य मातुरत्संगसर्पिणः । सौचिक्रो 
वेधयेत्कणो सूच्या द्वियुणसू्रतः । वहस्पतिः- द्वितीयाः 
दशमी ष्ठी समी च अयोदरीं। दयद्री पचमी रस्ता 
तृतीया कणवेधने । भूभिजाक्रत्मजाकौणां दिवसान्परिवजेयेत्। 
कदयपः-दस्ताश्विनी स्वातिपुनवद्धू च चिदुतिष्ये प्रवणे 
च पौष्णे । चंद्रेजुकूखे शख्छ्ुकवारे कर्णो तु वेध्यावमरेज्यरञचे । 
वसिष्टः-न कथ्िदिषोषमसशिसंस्यस्तिथिद्चयं चावमसंक्ञकं च 
न तत्र कुर्यादिवसे विशेषाद्वा न र्यात्द्ुं कणैवेधं ॥ 
सोवणी राजपुत्रस्य राजतीं पिप्रवेश्ययोः; । दद्धस्य चाय 
सूची मध्यमाणंगुखात्मिका । इति ! संपूज्य देवदेरवद्रं भिषजा 
भ्रेष्ठमेव च । विदुषो जाद्यणांश्चेष कमेकारं तथैव च } इति ॥ 
इति कणेवेधकालः । 
~ 04 [कक "कुन नृ्दर) > [न वषय 
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अष वाथ कवैव्यं यें म॑गलं इठे । लौगाक्षिः पे माखय- 
प्राशनं जातेषु दंतेषु वेति । नास्दीयसंहिताय-ष्ड 
माख्यण्मे वाथ पुंसां खीणां त पंचमे । सखतमे मासि चा कार्थं 
नवान्नधरा्यनं शयुमम् । च्रद्धगाग्यः-पछठे मसि तु इ्वीत 

वालश्यैवान्नभोजनम् । तद भावेषमे वापि कयीत्संवत्सरेपि वा । 

इति । नारदः-रिकां दिनक्षयं नदां दाद्तीमणमीममाम्। 

व्यकत्वान्यतिथयः श्रेष्ठाः प्राशने शुभवाक्तसः । श्रीधरीये- 
आदित्तिष्यवसुसौस्यकसनिकाभ्विचिच्राजविष्णुवरणोत्तरपौष्ण- 
मिचाः । चाखान्नमोजनविधौ दमे विद्युद्धे छिद्रां विहाय 
नवमीं तिथयः श्युमाः स्युः 1 वासंशक्र्य गुरश्युक्रशरींदुजानां 

मरेपालिमीनरहितानि हितानि भानि । खुक्तौ शिदोः छुभक्रयः 
परिहय सोम्यं भौमं सितं नवमनेधनखक्तमेषु । शति । 
नारदः -पष्टवेधनयौटाननध्राद्यने चोधनायने । दयुमद जन्म 
नक्ष्रमश्युभं स्वन्यकर्मणि । वसिष्ठ; दखमश्र्मणां भवने विश्च 
तर्दंशके पूछे दिनस्य । न नैधने क्मविश्ुद्धियुक्ते दोषै- 
विहीने श॒भष्श्ियुक्ते । मोध्पातपापप्रददूपितश्चं वेनारिताख्य- 
क्ैचिंचर्मिते च । इत्यन्नप्रारानकाटः । 

` जथ चूडाकर्मकालः। तज्ाग्वलायनः-उदगयन आपूथै- 
माणपक्षे कदयाणे नक्षत्रे चौका पनयनगोदानविवादहाः । 
दति 1 तृतीये वपं चौरं यथाकुरुधर्म चा । इति 1 यमः-ततः 
संवत्सरे पृण चूडाकमै विधीयते । द्वितीये वा तृतीये वा 
कर्तव्यं स्छृतिददौनात् । दालङिखितौ-दतीये वपं चूडा- 
करणं पंचमे वेति । वृहस्पतिः-ठतीयेऽव्दे दिशोभभीज्ञन्मतो 
वा विशेषतः! पंचमे सक्षमे वापि धियः पुंसोऽपि वा 
समम् । इति! देभाद्रौ व्यासः-आण्विनं श्रवणं स्वाति- 
चिन्नापुष्यपुनर्वश्ु । धनिषएारेवतीच्येष्ठाखगदस्तेषु कास्येत् । 
ज्योतिभ्रैये-षारनक्षत्रयोगेषु शधेषु कर्णेषु च । दस्तबयं 
खगरिरः श्रवण्रयं च वुप्याश्विनी च शुभमानि वुनवंसतै च । 
क्षेरे तु कर्मणि हितान्युदयेक्षगे च युक्तानि चोडपतिना 
यदि रस्ततारा । अञ्िः-अब्दायनर्तुभा्ांते वर्षते च दिन- 
क्षये 1 दृष्णपक्षे कृते क्षौरे देद्ायोग्यं न वियते । ब्रहस्पतिः- 
ददद चामी रिक्तां षीं प्रतिपदं तथा | दहित्वा चेषा 
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(= तिथिषु चौटकमं शुभावहम् । नारद !-सूनो्मातरि गर्भिण्यां 
च्ूडाकम न कास्येत् । पंचाब्दावागथोर्ध्वं तु गसिण्यामपि 
कारयेत् । इदं जन्ममासे न कर्तैभ्यं । यो जन्ममासे श्चुरक् 
यात्रां कणस्य वेधं कुरूतेतिमोदात् । इति उयासेनामिधानात् ! 
इति च्ूडाकर्मकाटः । 

अथाक्षरारंभकालः । ततर देभाद्रौ साक्डयः-प्रासे 
त पचमे वपं हय्रसुपे जनादने 1 पष्ठी प्रतिपदं चेव वर्जयित्वा 
तथाष्टमीम् । रिक्तां पंचदशीं चेव सोरिभोमदिनं तथा | एवं 
खनिधिते काटे वि्यारभं तु कास्येत् । पूजयित्वा दरि क्षमी 
देवीं चापि सरस्वतीम् । खविधासूचकारांश्च स्वां विद्यां च 
विशेषतः । एतेषामपि देवानां नान्ना वै जद्ुयाद्धतं । दक्षि 
धाभिद्धिजद्राणां कतव्यं चात्र पूजनं । प्राङ्प्ुलो गुखुखसीनो 
वरुणाशामुखं रियम् । अध्यापयीत प्रथमं द्विजारीर्भिः भपू- 
जितम् । हव्यक्चरस्वीकारकाखः । 

थोपनयनकालः । तत्र॒ याज्ञवचस्छ्यः-गर्मा्मेऽमे 
वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनं । गभदिकादद्ये राज्ञो ग्मन्त द्वादशे 
विदाः । इति । काम्यकाटमाहाँगिरा;-ब्रह्मव्च॑सक्रामस्य पंच- 
मेव्देऽग्रजन्मनः । शायुःकामस्य नवमे कायं मोजीनिवंधनम् । 
पष्ठ च द्वादशे राज्ञो बृद्धिमिचिल्छोषटायुपोः । श्रनायुपोम्तु वै- 
इयस्य अष्टमे च चतुर्दो । इति । विष्णु;-पषठे तु धनका- 
मथ्य विचाकामस्य सक्षम । अष्टमे स्वैकामस्य नवमे कांति- 
मिच्छतः 1 आपस्तक्ः-सतमे व्रह्मवचसकाममषएटमे आयुष्कामं 

नवमे तेजस्कामं ददामेऽच्राद्यकासमेकादशे देद्वियकामं हादे 
पञ्ुकाममुपनयेदिति । गोणकाटावधिमाट चाज्ञवल्क्यः- 
आषोडादाद्यार्विशाच्तुविदाव्च वत्सरात् । बह्यक्षचविदयां काट 

ओपनायनिकः परः 1 अत ऊर्वं पतंलेते स्वैधमैवदिष्ृताः । 
सावित्रीपतिता वाद्या व्राव्यस्तोमादते कतो । इति } अभ्व्- 
खायनः-अष्मे क्वं व्राह्मणसुपनयेद्वभौएमे वेकादरो क्षत्रियं 
दादर वैदयमापोडशाह्ाद्यणस्यानतीतः कार आदग!विात्क्ष- 
बियस्याचतुर्धशाद्धेदयस्येति, उदगयन आपूयैमाणपष्े कट्याणे 
नक्षत्रे चोखकर्मोपनयनगोद्ानविवाष्टाः इति च । ब्द्धगाग्येः 

्ाधिाटिपासपलक त येखस्मवथधत यतम इति ¦ ना स्ट--दर्य- 
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मले शखै छ शाखेशे चोत्तयणे 1 शाखे वेद्ाधपि । 

धरदाधिषानाह् स ण्व-चेदानामधिपा जीवशुक्रमौमवुधाः 

अमात् । कमादम्वेदादिकमत् ! हेमाद्रौ ज्योतिषे-यरथयु- 
डतो धायीषुत्रः शद्धसरमजः । स्युरेते ऋम्यज्ञुःसामाथवै- 

णाद्रधिपाः कमात् } इति । गार्य;-विप्रं वसंते क्ितिषं नि- 
दधे वैद्यं ध्नाति बतिनं विदध्यात् ! माघादिशङ्कादिकपच- 

मसः साधारणा वा सकरुद्धिजानां । रल्नक्ोशे-ज्येषठे मासि 

विश्ेवेण सर्वव्येषठस्य चैव हि । उपनीतस्य पुरस्य जडत्वं ख 

ल्युरेव चा । जन्फोदये जन्मसु तारकासु माखेथवा जन्मनि ज- 

ल्मचद्धे । तेन विप्रो न वहुश्चुतोपि परज्ञाविशेषभ्रथितः पृथिव्यां । 
गभीरे गगपराश्राधेः फर यदुत वतवंधमेन 1 ततोऽधिकं 

जन्मसु तारकासु मासेथवा जन्मनि वारक्रानां । गर्भस्तु जन्म- 

प्सनिषेधमाद-विवादे मेखखावं भरे जन्ममास्रं विचजेयेत् । इति । 

राजभार्तडे-जाते दिनं दूषयते वरिष्ठो ह्यष्टौ च ग्गो नि. 

यततं दरात्रिः । जातस्य पक्षं किर भागुरिश्च शोषाः प्रशस्ताः 
खलं जन्ममासे । पराद्ारः-भपूर्यमाणो शख्यः स्यात्सवसि- 
न्युभकमैणि ! छप्णो गौणो द शांतः स्यान्नागांतो वतवंधने । 

बृहस्पतिः -दितीया पंचमी पष्टी स्मौ द्दामी तथा । चयो- 
दरी ठतीया च शुद्धे धेष्ठा प्रकीर्तिता 1 द्ादद्येकादश्ली चेय 
मध्यमास्तिथयस्तथा । इृष्णे पच प्रससंति तिथयश्चोपनायने । 
कृष्णे च प्रथमाः पूज्याः कद्ाचिच्छुमगे तिथौ । प्रथमा; पंच- 
मीपर्यताः । नारदः-शुद्कपक्षे डितीया च तृतीया पंचमी 
तथा । योद् च दशमी सत्तमी नतवंधने । श्रषठास्त्वेकादशी- 

पष्ठीहाददयस्त हि मध्यमाः । पका चतुर्थीं संत्यज्य कृष्णपक्ष 
तु मभ्यमां । आर्पचभ्यस्त तिथयः परास्तु अतिनिदिताः । 
यास्या चैजवेशाखसिता वतीया माघस्य सत्तम्यपि फा- 
द्णुनस्य 1 कष्णे तृतीयोपनये प्रशस्ता धोक्ता मरद्ाजसुनींद- 

मुख्यैः । नारद-विनतुना वसंतेन छृष्णयपक्षे गलग्रहे । 
अपराह्ने चोपनीतः पुनःसंस्कारमहति । छृप्णपक्षे चतुर्थी च 
स्तम्यादिदिनघ्रयं । जयोदरीचतुप्कं च अष्टावेते गलग्रहः । 
मानवीयसंहिता्यां-स्वदेरेषु पूर्वाह्ने सुख्यं स्यान्चो- 
वतायनं । मभ्याहे मध्यमं पोक्तमपराक्े च गर्हितं । पारपा 



छकगते चंद्रे अरिनीचस्ितेऽपि वा । अनध्याये चोपनीतः 
पुनःसरकारमहैति। बृहस्वतिः-पापग्रहाणां वाराः स्युर्न श्युभा- 
शद्रवासरः । सिते पक्षे भ्रस्तः श्याक्कृष्णे वासे विधोर्भहि । 
शुभो बुधो नाक्तभितः पापग्रहयुतो न च । नारद्ः-खाखा- 
धिपतिवारश्च श्ाखाधिपवरं तथा । शखाधिपतिखञ्चं च दु- 
कमं चितयं बते। अञ्चिः-पराजिते च नीचस्थे नीचे शुके 
गुरौ तथा ) व्रतिनं यदि छर्वीत स भवद्ेदवर्जितः । च्रद्ध- 

गार्य;-शाखाधिपे वङिनि केद्रगते च भौँजीवंघस्तदीयदिव- 
सेषु खुखाप्ये च । इति । परादारः-पती सितेञ्यौ विधाणां 
दपाणां दुजमास्कसौ 1 वेदयाना शदाश्रत्सौस्यापिति वणधिपाः 
स्मरताः । सदाजुक्रुके चैकस्मिन्वणेदे वशाटिनि । बाह्यणादैः 

भ्वीत मारं व्रतचारिणम् । राजमार्तड;-नषटे श्ुकरेऽथवा 
जीवै निरये चैव भास्करे 1 उपनीतस्य शिष्यस्य जडत्वं सप्यु- 
रेव वा । चिषृत्तरेषु रोदिण्यां हस्ते मैत्रे च वासवे । त्वाप 
सौम्पे पुनरवस्वोर्तमं द्यौपनायनम् । वारणे वेष्णवे पुष्ये वायव्ये 
पौप्णमे तथा 1 अश्विन्यां षड्सुभेधूक्तं मध्यमं वतवंधनम् । रेपेषु 
वञजयेद्धिद्वान्दिजतिरोपनायनम्। नारद;-रेष्ठान्यकैत्रयां येञ्यचं- 
दरादित्युत्तयणि च । विष्णुत्रयाश्विमित्राब्जयोनिभान्युपनायने ॥ 
जन्ममाद्शमं कर्म संधातक्ष च पोडदम् । अष्टादशं सादय 
चयोधिरा विनाश्चभम्1 मानसं पंचविशक्ं नाचरेच्छुभमेषु त॒ 1 
ञ्योतिर्भिरवपर-मूके दस्तत्रये सप शैवे पूर्वात्रये तथा । ऋ- 
ग्येद्ध्यायिनां कार्यं मेखलावंधनं वटोः । पुष्ये पुनयैसौ पौषे 
हस्ते मत्रे शब्णांकमे । धुवेषु च प्रशस्तं स्या्यजुपां मोजिवं घनम् । 
पुष्यवासवदहस्ताश्िरिवकर्णोत्तरा्यम् । परशस्तं मेखलावंर 
वद्ूनां सामगायिनाम् । स्धुगमेत्राश्विनीहस्तरेवत्यदितिषासचम् । 
अथर्वैपाठिनां शस्तो भगणोऽयं बता्पैणे । ब्राह्मणस्य पुनवैखु- 
निषेधो राजमार्तण्डे-तासाचंद्राउकूटेषु ग्रहायेषु दयुभेष्वपि । 

पुनर्वसौ कृतो विघ्रः पुनःसंस्कारमदैति । वसिष्ट -पापग्रहे- 
क्चिते लने मोख्ये च गुख्युकयोः । त्वत चेव मासांते ति- 
थ्यते विषनाडिषु । नक्षते च विषां च षडशीतिमुखे तथा | 
दिनक्चये व्यतीपाते सग्रह ग्रहषीडिते । शुल्यमासदिने राशो 
च्रहदोषसमन्विते । काङकणिकौ वजे विष्कभे परिधे तथा 1 

३९ पु° {चिम 
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रुके च ' वैधृतौ चेव कटके स्थूककंयफे । अष्टम्यां चैव रि- 
क्तायां सर्वोत्पातादिदुषिते । उक्ताद्न्यक्षसयोगे चंद्रे गंडाति- 
गंडयौः । उडुपश्चीणकाके च वजैयेदुपनायनम् । इति । लहु; 
बताह पू्वैसंष्यायां वारिदो यदि गजेति । तदिनं स्यादनध्यायौ 
बते तञ्च विजयेत् । च्हृस्पतिः--व्याघातं परिधं वज्रं व्यती 
पातं च वैश्तिम् । गंडातिगडश्यलं च विष्कभं चेव वजये । 
अन्ये विशेषा ज्योतिःशाख्रादवगंतव्याः । इत्युपनयनकालः । 

अथवेदाब्यारंभकालः । त्र वसिष्ठः-रिक्ताषटमी पंचदश्ची 
निषिद्धा चयोद्सी सप्तमिका च मध्या! विद्यागमे वित्सितमंजिणां 
स्यु्वायाः शुभा मभ्यम ईंदुभान्धोः । इस्ताभ्वयुकूश्रवणतिष्यस- 
मीरमित्रचिन्रादितेयपुरजिन्मरगखांछनेषु । रास्तोत्तयसलिटसंभ- 
वपोष्णमेषु सिद्ा्छृतिस्खरतिखमावगतिद्धिजानाम् । विदयारंमे 
दविस्वमाचा विरिष्ठा मध्याः प्रोक्ता ये चसा रायश्च । पुराणा- 
वार्भ स एवाह--दस्तादेपचागन्वदुगेञ्यपूषा ब्रह्मा च चश्व- 
चरितयं च तासः । पुराणधर्मश्ुतिशाख्रवियावतादिकानां 
द्यभदा मवति । चाब्दक्ाख्रार मै-अश्विनी रोहिणी सोम्यं पुर्यं 
दस्ताद्िपंचकम् । अदि तिरश तासाः स्युः रब्द्शाखे सुपूजिताः । 
गणितारं मे-गणिते रेवतीदस्तमे्तिष्यादरैवासवाः । स्योतिः- 
दाखनिभित्ते च रोदिणीवारुणे शुभे । आदिद्यं वैष्णर्वं स्वाती 
पुष्यहस्ताश्चिवाख्णाः । अयुत्तसा रोहिणी चैव सर्वेराखेषु पू- 
जिताः । अणएमस्या ग्रहाः सव सवैविदयाु वर्जिताः । इति वेद्ा- 
द्यारभकालः। 

अथ व्रह्मचारिवतारमक्सलः | तिथिनक्षत्रवारंशाव- 
गोदयनिरीक्षणम् । चौखवत्सवैमाख्यातं सगोदानवतेषु च । इति 
ब्रतारभकारः । 

अथानध्यायः | तजानभ्यायाध्ययने दोपमाह देमाद्रौ 
लिखित छिद्रणण्येतानि विप्राणामनध्यायाः प्रकीतिताः 
छिद्रेभ्यः खवति चह ब्राह्मणेन यदूर्जितम् । तत्काङे तस्य रक्षा- 
क्षि धियं ब्रह्म यशो वलम् । स्वैमादाय गच्छंति वजयंतीम्षितं 
फलम् । हारीतः--छिद्ाण्येतानि विप्राणां येऽनभ्यायाः प्रकी 
तिताः । हिसंति राक्षसास्तेषु तस्मदेतान्विवर्जयेत् 1 विष्णुः 

'द्विषंतिः. 



यस्मादनभ्यायाधीतवेदो नाुच्रफर्दस्तत्राध्ययनेनायुषः* परि. 
क्षयो गुरूरिष्ययोश्च तसादनध्यायान्वर्जयेत्। तचेन्द्रनारदसं- 
चादे-अनध्यायेष्वधीयानान्शक्छ कि न हनिष्यसि ! असुरास्ते 
डरात्मानो ब्रह्मघा ब्रह्मदूषकाः । अनध्यायेष्वधीयंते न ते यांति 
स्ववेदिकम् ! मताः स्वभ ज गच्छंति क्रि नास्दन ते हताः। 
यमः--भनध्ययेष्वधीयंते प्ज्नामायुः भ्रजां खियः । ह्य वीर्यं 
भियं तेजो निकंतति यमः स्वयम् । मंचवीर्यश्षयमयार्दिद्रो चज्ेण 
हेति च । ब्रह्मयश्चखतां यांति नस्त्वं न शुभं मवेत् । आथुरस्य 
निशतामि रजाँ मेधां हरस्य । य उच्छिष्टः प्रवदति स्वध्या- 
यान्वाप्यधीयते । अघ्मी हेव्युपाध्यायं दिष्यं हंति चतुर्दशी । 
हंति पंचदशी मेधां तस्मात्छवाणि वजैयेत् । भ्नलुः-अमाचास्या 
गुरुं हंति शिष्यं हेति चतुक्सी । बह्माष्टमीपोणैमास्यौ तस्मात्ताः 
परिवजयेत् ! बह वेदः । रामायणे रमं भरति दजुमद्वः~ 
सा स्वभावेन तन्वंगी त्वद्धियोगाच्च करिता 1 प्रतिपत्पाटशी- 
छस्य विचेव ततां गवा । इति । हारीतः-प्रतिपत्छु चतुरष- 
दयामष्टम्यां पर्चणोद्धेयोः । ण्वोऽनप्यायेऽयरवैर्य नध्ीयीत कदा- 
चन । हेमाद्रौ स्ड्यतरर-एकानध्याययुग्मे त्वपररात्रापर- 
रात्रे नानध्यायः । अनभ्याययुग्मपूर्ैदिनापररात्रे चेस्येके ! उद्- 

यैऽस्तमभे वापि मुहर्वज्यगामि यत् 1 भेदितं तदहोराचमन- 
ध्यायविदो विदु; 1 केचिदाहुः कचिदेस्े यावद्धेदितनाडिकाः। 
तावदेव व्वनध्यायो न तन्मिश्वदिनांतरे । इति । उकाना- 
अयने विषुवे चैव कायने बोधने तथा । अनध्यायं प्रङकर्बाति 
मन्वादिषु युगादिषु । मन्वादयः पूवैमुदाहताः । याज्ञवल्कयः- 
ध्यं भरेतेष्बनध्यायः रिप्यचिग्युखवधुषु । उपाकथ्रणि चोत्सर्गं 
स्वद्राखाश्रोधिये शते । संध्याग्सिंतनिघीतभूकंपोद्कानिपातने 1 

समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीत्य च । पंचददयां चतुदेदयाम- 

म्यां राहुसूतके 1 लुसंधिषु युक्त्वा च श्राद्धिकः धतिग्रय 
च ! पद्युमंडूकनङ्रश्वादिमाजारपूषघकैः । क्तैतरे त्वद्ये रात्र 

्युकपाते तथोच्छ्रये \ संध्यागर्जिते अदोरात्रमनध्यष्यः । ् रातः- 

संध्यायामेव । सायं संध्यागर्जिते तु रा्ावेव । तदाह. दारीतः- 
सायंसंध्यास्तनिते रात्रिः प्रातःसंध्यायामहोरा्रमिति । सहु- 

सूतकं ्रहणम् 1 तन आकालिकाषद्ोरा्रिरात्राणां विकल्पः 1 
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जआाकाछिका निष्फतभूकंपराहुदसैनोरकापाता इति । निमिर 

खादारभ्य पैरदयुस्तत्काखप्यतमाकालिकः । इति गौतमेन 

लिकस्य, भ्रति दिजो विद्धानेकोदिणटस्य केतनम् । च्यः 

कीर्तयेद्रह्य राको यदोश्च सूतके । इति भनुना चिरात्रस्य 

त्वात् । निकेतनं निमंच्रणम् 1 तत्र एकोदटिषटे चिसात्रविधानाः 

रात्रं ्रल्ाद्दिकादिविपय । रलावल्याँ -अजुखधक्षमारभ्य ९ 

रश्च भास्करः । यावच्चरति वै तावदकालं सुनयो वि, 

बियुदितचर्ठीनां संनिपातो थद् मवेत् स्वकाख्वृष्रौ तः 

छमकाले तु च्रिसाचकं । अतिमाच्राथवा वृष्टिनाधीयीत दिनः 

द्वथोस्त दिषिनं भोक्त धरष्िमात्रे दिने स्तं । यदि व्ष्वन 

तनैव सट गच्छति । मेषे च ब्ृषभे चेव ठृणाघ्रात्खवते अ 

अत उरध्यै त्रिपादेषु वृणप्रच्यवनं स्तं 1 एतद्ाकालिकं वि 

च्छेषं तात्काठिकं विदुः । छसिपुराणे-महानवस्यां छ 

भरण्या्मपि चेव हि । तथाक्षय्यवृतीयायां रिष्यान्नाध्या 

त्कचित् ! माघमासे च सक्तम्यां र्थाख्यायां विवजयेत् 

ध्यायमधाभ्यत्तः सानकाखे च वर्जयेत् । दादद्याषाढका 

शुद्कददरी ! भरणी पितपक्चगता महाभरणी । अतष्यव हेम 

स्थ्॒यतरं-माद्रपदे मघामरण्योरनध्यायः । दायनोत्थानः 

दाद् श््योः 1 आषादीकार्विकधिफाव्युनीसमीपस्यद्धितीयायां चे 

नारदीये-मदएमरण्यां विरद घ्रवणद्वादशीदिने । भाद्रपः 

रपकषद्वितीयायां च ग्जिते । ब्रह्मांडपुराणे-पत्रो याम 
दूरवीग्यदि पद्येश्नयोदसीं । भ्रदोषः स तु विज्ञेयः स्वस्याध्य 

वितः । षष्ठी च दादरी चैव अर्धरा्ोननाडिका । प्रदोषे 

स्वधीयीत चृतीया नवनाडिका। हेमाद्रौ-मेधाकामखयोद् 
चतुर्थ्या चैव सर्वदा 1 सततम्यां च प्रदोषे त॒ न समरेत्रापिकं 

येत् । चतुध्यौः पूबैरात्रे ठु नवनाडिषु दैन ! नाध्येयं ' 

रारे स्यात्छक्तमी च जयोदही । इति 1 अष्टमी दंत्युषाध्यायं दि 

हंति चवर्द॑शी } अमावास्योभयं हंति प्रतिपत्पाठनारिनी 

अष्टकास्तु समाख्याता सक्षम्यादिदिनत्रयम् । शाखं तु तत्र 

ध्येयं बतवंधं च वर्जयेत् ! नारदीये-अयने विषुवे चैव श 
चोधने हरे; 1 अनध्यायस्तु कर्तव्यो या च सोपपदूा तिरि 

सिवा ज्येष्ठे दितीया तु आश्विने दशमी सिता । चदुर्थी दयाः 
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माधे पताः सोपपदाः स्मृताः । हेमाद्रौ स्दर्यतर-निरादययं 
दिवारत्रो संक्रमे बाससरद्वयं । अनध्यायं श्र्र्वीतं अयने विषु 
तथा । दिवा अयने विषुवे च संक्रमे पूवा उक्तया च राच्चिः। 
रचो संक्रमे पूर्वदिने उत्तरदिने चेव्य्थः । तिरा्रमिवययुद््तौ 
गातभ;-वषाविदयुत्स्तनितसनिपात इति तद्रषीकालादन्यत् 1 
भतपनव आपस्तबः-विधयुत्त्तनायज्ञुकष्टश्च पता यन्न सखानपतेयु- 
स्तन व्यहमनध्यायो यवद्धूभिष्धुद्केलेके एकेन इाभ्यां चेतेषामा- 
कालम्। मजुः-विधुल्त्तनितवर्वैषु महोस्कानां च क्षवे । आका- 
ष्टिकमनध्यायमेतेषु मजुर्रवीत् । रतेषु विदयुदादिषु । भयेकमा- 
कालिक । तदपि वर्षाकारादन्यत्न । ख ठकव-चोरेखपष्ते भामे 
सश्रासे चाधिकारिते । आकालिकमनभ्यायं विधयत्खवौद्धतेष्ु च। 
इति । निघोते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजैने । णतानाका- 
चिकान्विद्याद्नध्यायानुतावपि । निर्घातो ऽन्तरिक्षे भ्वनिवि्ोषः 
उपसजैनं सूर्याच॑द्रमसोः परिविषो ब्रदयुद्धादिं वेति हेमाद्रिः । 
चडालादिव्यवाये पण्मासमनध्यायमाद आपस्तंवः-चंडाखश्व- 
पाकशशास्य । षण्मासानध्याय दत्यजुवर्तैते । हस्तिव्याघधयोस्त्वतया- 
गमने संवत्सरमनभ्याय इत्याद स एव-यदि हस्ती संवत्सरं 
व्यात्रे तथैवेति । मनुः-पदयुमद्धकमाजीरण्वसपनङ्खाखुभिः 1 
अतय गमनं विद्ययादनध्यायमदहदानरम् । दमाद्रा स्श्यत्रर- 

सवेकुत्सितगधे च परिखते सभाव च । अभ्यंगे सानकलटिच 
महाचेदेतिकंपने । गोविभ्रसोद्ने सर्वसप्रूषु श्राद्धपेक्तिषु । या- 
मरस्य मधूकस्य कोविद्रकपित्थयोः । श्छेष्मातकस्य ऊछाया- 
याभिति तात्काटिकान्वदुः । याज्ञवर्कयः-श्वक्रो पु गदंमोदू- 

कसामवाणातैनिःसखने । अमेध्यशवद्युदरांलयदमशानपतितांतिके । 
दैशेऽद्युचावात्नि च विधुत्स्तनितसेवे 1 युक्त्वाद्वैपाणिररभो- 
न्तरथैरात्रेऽतिमारुते । पांसुवै दिशां दाष संध्यानीहारभीतिषु ! 
धावतः पतिगंधे च शिष्टे च गृहमागते । खरोप्रूयानदस्त्यश्व- 
नोदषेरिणियोहणे । सपतरिदादनध्यायानेतास्तात्का छिकान्विदुः । 
श्वादीनां शब्दे श्रूयमाणे तावत्काडमनध्यायः । कोष्ठा गोमायुः । 

मलुरपि-सामध्वनो ग्यजुषी नाधीयीत कदाचन । अत्र हेतु- 
माद- ग्वेद देवदैवद्यो यद्र्वेदस्त॒ मायुषः । सामवेदः स्मतः 

पिन्यस्तस्मत्तस्याद्युचिष्वैनिः । इदं निद्ाथंवद्मान्नम्. ऋग्वेदा 
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दिनिखवने सान्नामनभ्यायः । तदाहापस्तंबः-शाखांतरध्वनौ 
च सखाञ्नामनध्याय इति । वाणो वीणाविरेषः। स च वेण्वादीना- 
जपठक्षकः । तथाच गौतमः-वेणुवीणामेरीमुदंगगदीरान्दे- 
ष्विति । गदः शकटं । आतो दुःखी 1 विदयुत्स्तनितसं शवे अलुत्त । 
गरानं रथादि । दरिणमुलरं। बौधायनः-चल्यगीतवादिबरदित- 
दा्देषु तावतं कालमिति । इांखः-नाधीयीतामियुक्तोऽपि यान- 
गो नच गोगवः 1 दैवायतचवद्मीकदमद्ानवनसंनिधो । मनुः 
दछययानः परौढपाद्श्च कसा चेवावसकरिथकाम् । नाधीयीतामिषं 
जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च । इति । अवसकिथका वख्रादिना करि- 
जाज॒वेष्टनं । ब्रह्मयज्ञादौ ठु नानधभ्यायः इति स॒ पएवाह-वेदोपा- 
करणे चेव स्वाध्याये चेव नैत्यके । नायुरेधोऽस्त्यनध्याये हो- 
ममतरषु चेव हि । वेदोपाकरणं उपक्रियतेऽनेनेति व्युर्पच्या 
व्याकरणादयंगम् । नैलयकः स्वाध्यायो ब्रह्मयक्षः । दोमर्मत्रम्रहणं 
दोमकारीनस्तोत्रद्रख्यादिमेनोपलक्षणार्थम् । अतणव रौनक 
निले जपे च काम्ये च कतौ पारायणेऽपि च । नानभ्यायोऽस्ि 
वेदानां प्रहणे श्रादणे लु सः। इति । अत एव मनुः-दमान्नि- 
स्यमनध्यायानधीयानो विचजैयेत् }. अध्यापनं च कु्कीणः शि- 
ष्याणां विधिपूर्वकम् । चतु्द॑दयष्टमीपत्रैभरतिपल्स्वेव सर्वदा । 
दुमधसतामनध्यायास्त्वंतरागमनेषु च । तन्न विस्छतिरीखानां 
बहुवेदप्रपाठिनाम् । चतुर्दद्यष्टमीपर्वप्रतिपद्व्जितेषु च । वेदांग- 
न्पायमीमांसाध्मशाख्राणि चाभ्यसेत् 1 इत्यनध्यायाः 1 

अथ केदांतकमकालः । तत्र याज्ञवतल्क्त्यः-केशात. 
श्चैव षोडश इति । केशांतो गोदानाख्यं कमै । मनुः-केशांतः 
षोडशे वे ब्राह्यणस्य . विधीयते । राजन्यवंधोद्धाविशे वैदयस्य 
द्वयधिके ततः । हेमाद्रौ ज्यो तिःराखे-यान्युक्तानि क्षरेषु 
भानि तान्येव चचूडाकरणे उपनयने गोदाने केशांते च रास्तानि 
तानि । इति गोदानाख्यकर्मकालः | 

याज्ञवस्क्यः-परतिवेदं ब्ह्यचयं दादलाष्वानि पंच वा। 
अहातिकमिलेके । इति । आशन्वरायनः-द्यादशावप्पणि वेद्- 
अह्यचथं भ्रहर्णातं वेति । इति ब्रह्मचथकाछः । 

ए ध € [3 ४ ससावतेनक्यलः । तत्र दश्चः-स्ीकयोति यदा 



भवेत् । वेद्रदणं वेदाथैस्याप्युपलक्षणम् । तथाच हेमाद्रौ 
य्यासः-न वेद्पाठमात्रेण संतोषं कारयेद्ुखम् । पाठमाघ्रावसा- 
नस्तु पंके गौरिव सीदति 1 यथा पद्युरभारहारी न तस्य कमकत 
फाठम् । द्विजस्तद्थानभिक्ञो न वेद्फखमश्ुते । वेदस्याध्ययनं 
सर्व धर्मश्ाल्रस्य वापि यत् । अजानतोऽ्थै तत्स तुषाणां 
कंडनं यथा । योऽधील्य वेद्विद्धिो वेदार्थं न विचारयेत् । स 
सान्वयः; -पलयुसमः पात्रतां न प्रपते ! अधी यत्किचिक्पिः 
बेदाथौधिगमे रतः । स बह्यलोकमापरोति ब्रह्मायुष्ठानसिद्धितः । 
पाठमात्ररतान्निवयं द्विजावी्ार्थवर्जितान् । पद्यूनिच च तान्प्रा्यः 
चाङ्ञत्रेणापि नार्चयेत् । ऋक्पादमप्यधीलयातो न्यायतस्तु 

. तदथैवित् । सम्यक् वतानि संसेव्य समावर्वनमर्दैति । 
अराक्तो आह याज्ञवल्कयः-युसवे तु वरं द्त्वा ख्ायीत तदनु. 
कया । वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा ्युमयमेव वा । इति । नारदः- 
अथोत्तरायणे जीवड्युकयोर्हदयमानयोः । द्विजातीनां गुसेरगहानि- 
घत्तानां यतात्मनाम् । रल्लसंग्रहे-वामीखादितिसोम्यपौष्णदि- 
नरुन्मिवोत्तरारोदिणीगोधिदेषु शारांकभाल॒रुख्विच्छुकंरावास- 
दिषु । रिक्तां पव तथाष्टमीं प्रतिपदं मेषं च कीरं हरिं हित्वा 
इदधिथुतेऽषटमेऽहिं विमले इर्यात्समाव्वैनम् । इति समावर्तन- 
कारः 

अथ क्षचियस्य इुरिकावंधनकालः । तत्न नारद् 
छुरिकावंधनं वक्ष्ये चरपाणां प्राक्ञस्य्रदात् । विवादोक्तेषु मासेषु 
शङ्कपश्चेष्वनस्तगे । जीवे श्युकरे च भूपते चंद्रतारावरान्विते 1 
मौँजीवंधक्चेतिथिषु कृजवजितवासरे । दुरिकावंधनं कार्यम्चयि- 
त्वामरान्पितून् । इति छुरिकार्वधनकारः । = 

. . अथ विवाहकाल; । तत्र चतु्षमाश्रमाणां सञ्ुचयमाद् 
आलुः त्रह्यचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थो यतिस्तथा 1. प्ते. गु्ट+ 
स्थधरभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः । गृहस्थग्रमवाः तदुपजीविनः । 
चिकव्पमाह हेमाद्रौ उदना-जाचार्येणाभ्यनुज्ञातश्चु्णामेक- 
माश्चमं । आविमोकाच्छरीरस्य सोऽचुतिष्टेयथाविधि । इति । बुह्- 
स्फतिः-वेदानधीलय विधिना समाड्त्तोऽच्युतवतः। समानासुद्ध- 
हेत्पलीं यश्चशसीरख्वयोशुणेः 1 वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि 
यथाक्रमम् विद्ुतत्रह्मच्य ग॒दस्था्रममाविचचेत्। सदरानादरे- 
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द्ारान्मतापिक्घते स्थितः । विवादे वषमाह नारदः-युग्मेऽब् 
जन्मतः सीणां ग्रीतिदं पाणिपीडन । फतत्पुसामयुग्मेऽब्दे व्यत्यये 

नाशनं तयोः । संवतैः-अष्रमे तु भवेद्धोरी नवमे निका भवेत्| 
दशमे कन्यका प्रोक्ता इदे चपटी स्मता । वृषली रजस्वला 1 
य्चः-तस्मादुद्यादयेत्कन्यां यावन्नवमतीं मवेत् । यत्त॒ वचर्न~ 
काममामरणात्तिष्ठेदहे कन्यतुंमद्यपि । मव्वेवैतां पिता दयात्छुक- 
हीनाय कर्दिचित् } इति । तत्ुरदीनानदापर । अतण्वाश्वखा- 

यनः-ङ्रमग्रे परीक्षेतेति । मासफखमाह .व्यासः-माघमासे 
भवेदूढा कन्या सौमाग्यसंयुता । फास्णुनोढा भवेत्ताध्वी 
वैशाखे पुत्रिणी मवेत् 1 धर्मयुक्ता मवेज्येष्ठे घनिनी कार्तिके भवेत् 

बरपूज्ञारता निदं मासे स्यात्सोमदैवते । सोमदैवते मार्गशीर्षे । 
उक्तबर्जमथान्येषु मासेषु घराञ्यायदि । विवाहं कन्यका सा स्या 
त्सुतशीखाधवर्जिता । बारदः-माघफाद्युनवेराखग्येषठमासाः 
दयुभप्रदाः । मध्यमः कार्तिको माशीर्भो वे निदिताः परे ॥ 
रल्लमालार्या-नाषादथश्रतिचतष्ये विषादो नो पौषे नच 
मधुसंज्ञके विधेयः । इति । भरद्राजः-माघकास्युनवंराखग्येषठा- 
बराहरगाह्वयाः। षडेते पूजिता मासाश्चातुर्वण्यस्य निलयराः । इति । 
अचर विहितनिषिद्धापाढादीनां देशभेदेन व्यवस्थेति केचित् । 
वस्तुतस्तु पौषेऽपि इर्यान्मकरस्थितेऽक चैत्रे भवेन्मेषगतो यदा 
स्यात्. 1 प्रशास्तमाषाढशृतं विवाहं वदंति गगा मिथुनस्थितेऽकै { 
इति वसिष्टेन मकराकादियोगेनैव प्राद्स्त्यमिधानात् + 
अमावास्यापरिच्छिन्नौ मासः स्याद्ाह्मणस्य तु । संकांतिपौणैमा- 
सीभ्यां स्यातां क्षच्रियवैदययोः । इति वचनात्पोपचेन्राषाडाः 
क्षत्नियाणामेव युक्ता इति वोध्यम् । यत्तु-सावेकालिकमिच्छति 
विवाहं गोतमाद्यः इति तद धम्यविवाहविषयम् । धर्म्ष्वेव 
विवादेषु काराकाङपरीक्षणं नाधरम्यष्विति गृद्यपरिरिात्। 
अल्यासन्नतुकाककन्याविषयं वेति केचित् । शुद्छपक् परशंसति 
विरेषेणोत्तरायणम् । हेमाद्रौ वसिष्ठः-आपूर्यमाणपक्षे च 
विवाहो बराह्मणस्य तु । इतरेषां तु वणौनां कृष्णपक्षे विधीयते । 
लद्ुः-पतिपहुःलजननी द्वितीया श्रीतिवर्धिनी । सोभाग्यद्ष 

ठतीया स्याच्तुर्धी चाथनासिनी । पंचम्यां सुखवित्तानि षष्ठ 

१ "मते स्थितः 



विच्वप्रदायिनी ¦ विद्याशीखद्ुखाधिः स्यात्सप्तम्यामफदमएमी । 
नवमी रोकफलदा चनद दरामीदिने । दुःखदैकाद्री क्ञेया 
फला द्वादशी स्मता । मानपु्ौ चयोददयां चवुर्दद्यौ त 
दुःखदे ! फं बहुविधं नियं पंवदद्यां विशेचतः । पेचदसी 
पूर्णिमा । अत्रापि ईष्णपश्चस्य दरामीमविवाहिकाम् । वर्दल्यन्ये 
ठ दशमीप्ुभयोरविवाहिकाम् । गुख्टयुेन्दुपु्राणां दिनेषु परि- 
णीयते । या कन्या सा भवेन्निदयं मदुश्चित्ताुवतिनी । अकौर्कि- 
भोमवाराणां दिनेषु कलहप्रिया । साप्रस्यं समवाप्नोति तुषार. 
करवासरे । क्षीणेदुः कुखनाशाय खीविनाश्चाय भार्गवः । जीवः 
पुरुषनाशाय यदि पाणिग्रहो भेत् । छ्यु; -बदस्पतौ शोभ- 
नगोचरस्ये विवाहमिच्छंति हि दक्षिणायाः । स्वौ शयुभख्ये 
प्रवदति गौडा न गोचय माटवके प्रमाणम् । गर्म ;-चंद्रतास- 
वरं मुख्यं दंषल्योः पाणिपीडने । मुख्यं गुरुव वध्वा बरें 
रवे्षठम् ! ज्यो तिर्निवं घे-दिपचसनदेरासितो जीवः श्युभ- 
प्रदः 1 द्विजानां मेखलावंधे कन्यायाश्च करथरहे । जन्मधिदश- 
मारिस्यः पूजया शुभदो युः । विवाेऽथ चठथाण्दवादशस्थो 
खतिप्रदः । वसिष्टः-तिखोत्तया मुलमघांलयमेत्रभराजेशाचद्राकै- 
समीरणेषु । सदा भ्रस्तः खलु कन्यकानां पाणिग्रहो वेधवि- 

वितेषु । वैधरतके परिणीता कन्या विक्ठेद्विया व्यतीपाते । 
विया मरणं नित्यं खुभगा षटख्वपि च करणेषु । लश्नादिवि- 
दोषो ज्योतिःराखादवर्गतव्यः 1 इति विवाहकारः 1 

अथ विवादादुपयोगि निरूपणम् । ततर बरृद्धगाग्यः- 
मीने धञुपि सिदे च स्थिते सप्ततुरेगमे । श्षोरमत्र न कर्तव्यं 
विवाहं गृ्कम च । वसिष्टः-आद्रौदिके स्वातिविरामकाले 
नक्षद दशके स्थितेऽकै । विवाद चौटवतवंधदीक्नासुरपरति- 

छादि न कार्यमेव । घ्रृत्तदाते-न जन्मधिष्ण्ये न च जन्ममासे 
न जन्मकाटीनदिने विदध्यात् । ज्येष्ठे न मासि परथमस्य सूनो- 

स्तथा सुताया अपि मंगलानि । नारद;-न जन्ममासे जन्मक्षं 

न जन्मदिवसे तथा । आयगर्भसुतस्यायदुदितुवा करग्रहः । 

यानि तु-विवादश्च ङमासैणां जन्ममासे पर्यस्यते 1 इति । पूजा 
भेगलवद्लाणि विवादो बास्तुसंग्रहः । जन्ममासे च कतैव्यं क्षौ- 
राध्वान(नौ) ठु बजैयेत् । इत्यादिवचनानि तानि द्वितीयादिगर्- 



त्पक्नापद्यविषयाणि । वरादार;ः-अच्येषठा कन्यका यत्र व्येषु 
धुतः वरो यदि 1 व्यल्ययो वा तयोस्त ज्येष्ठौ मासः ज्युभप्रदः । 
मिहिरः-उयेषठस्य ग्येषठकन्याया विवाहो न प्रदास्यते । तयोर- 
न्यतरे ज्येष्ठे च्येष्ठो मासः परशस्यते । हौ व्येष्टौ मध्यमौ भोक्ता 
वेकव्येष्ठं सुखावहम् । अ्येष्ट्रयं न कुर्वत विवाहे सर्वसमतम्। 
जन्ममासलक्षणमाह च्द्धगार्ये;-जारभ्य जन्मदिवसायावत्रि- 
दा्दिनं भवेत् । जन्ममासः स विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ४ 
इति 1 जन्ममासेपि विवाहस्याद्यावद्यकत्वे ज्योतिश्रये-जतं 
दिनं वर्जयते वसिष्ठ अष्टौ च गार्म्यो नियतं दद्चात्रिः । तजन्भ- 
ऋक्ष किट भाशुरिश्च वते विवाहे गमने श्चुरे च । इवि । 
वसिष्ठ;-विचाष्टे व्रतवंधे च यात्रायां गृहकर्मणि । गुरावस्त- 
भते शुक्रे ध्रवं त्युं विनिदिेत् 1 रचिक्षे्गते जीषै जीवक्ष 
च्रगते स्यौ । वजैयेत्स्वकायौणि बतस्वस्त्ययनानि च । 
ज्योतिर्निवंघे-रविक्षेचं ठु वैच जीवक्षेचं तु रेवती । इति । 
छद्ुः-वक्रे चेवातिचारे चिद्दापतिगुसे दैत्यपूज्ये वियुते युक 
दिव्येऽधिमासे दिवसकरविधोः संगमे चै्रपौषे । धिष्ण्ये केतू- 
द्मे बा शरदि खुर्णुरौ स्िहसंस्थे मनोके वव छुतैऽपि चोक्तं 
स नियतमरणं कन्यकायाश्च मुः । अत्तिच।रगतो जीवस्तं रारि 
नैति चेत्पुनः ! लुः संवत्सरो ज्ञेयः सर्वक गर्दितः ! इति । 
ज्योतिर्मिवंघे-सिदस्थिते गुरौ राजन् धिषा नैव कारयेत् । 
मकरस्थेऽपि कतव्य ॒यदीच्छेदात्सनः द्युभम् । मकरस्थेत्यत्रापिं 
नेलस्पाजुषगः । छ्टुः-नीचस्थे वक्रसंस्थेऽप्यतिचरणगते बार. 
बृद्धास्तमे वा संन्यासो देवया्रावतनियमविधि; कर्णयेधश्च 
दीक्षा । मौजीचंघोऽय चूडापरिणयनविधिववीस्तदेवपरतिष्ठाः वर्ज्य 
सद्धिः भ्रयलत्चिद्रपतिशुरो सिदराशिस्िते च । ज्योतिर्न 
वधे-सिदस्थेपि मवासंखं युर यल्लेन वर्जयेत् 1 अन्य सिंह. 
भागेषु विवाहादि विधीयते ! स्सुतिततत्वे नारद्;-माष्यां 
मघा यदा न स्ार्सिहे गुर्रकारणम् । राजमातडे दश्च: 
गुरो हरेस्थे न विवाहमाहुहौरीतग्गरञ्रुखा सुरनीदाः । यदा 
न माधी मघसयुता स्यात्तदा च कन्योद्वहनं वदंति । काल 
विधाने-सिदसितः सुरयुख्य॑दि नर्मदायास्तद्व्जमेत्छकलकर्म- 
खु सौम्यभागे । वध्यस्य दक्षिणदिरि भवदंति चाऽऽर्या; सिद 
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शाके खगपत्तावपि वजैनीयम्। इति । परादारः-गोक्ाभागीस्थी- 
मध्ये नोद्वाहः समे शुरो । मघ्ये सषदेखेषु तथा मीनगतैं 
रवो । इति । दरिनीचारिभागेऽपि व्रतोद्वाहयादि मंगरम् । न 
निषिद्धं यदा स्याचेत्स्वभे चेत्लंस्थितो गुखः । स्वभ पुष्यनक्षचम् । 
मकरस्थे विरोषमाद छष्ुः-नममदःपूर्वेभणे तु शोणस्योत्तस्द्- 
क्षिणे । गंडक्याः पथमे पारे मकरस्थो न दोषङत्। रौनकः 
वैध्यस्योत्तरदेरे वु नीचारिस्थो इदस्पति; । बता मास- 

मेकं तु परिल्यञ्य ततः शुभं । इति । नीचस्धे विशेषमाह 
वसिष्ठ ;-अतिचारगते जीये वर्जयेत्तदरनतरम् 1 वतोदाहादि- 
कायेषु अएटाविरातिवाससन् । नीचसदिगतो जीव; प्रशास्तः 
सवकर्मसु । नीचांश्रकगतस्त्यास्यो यूरादंसेषु. नीचता । इति । 
नायाल्सौ यचपि पूररादि शुभाय पाणिग्रहणं वसिष्ठः । इषे 
मेषे क्षे कुंभे य्यतीचारगो गुरूः । न तथ क!र्कोपः स्यादि- 
व्याह॒ गाढवो मुनिः । इति । ल्योतिःप्रकारो-अर्वाकूषोड- 
शनाज्यस्तु संजातः परतः पराः । उपनयननतयात्राविवाहादौ 
विवज्यौस्ताः । गगे;-दिष्दाहे दिनमेकं च प्रहे सदिनानि 
त॒ । भूकंपे च सशचुस्पन्ने अ्यहमेव तु वर्जयेत् । उद्कापाते 
धिदठिवसतं भूमेः पंचदिनानि ठ । बज्जपाति चेकदिनं वर्जयेत्सर्बै- 
कर्थ । दति । इति विबाद्ाधुपयोमी निर्णय 

अथ एक्तेदरयोः क्रियाकालः | तत्न भिदिरः-प्को- 
द्रप्रसूतानामेकस्िन्नेव वत्सरे । विवाहो नैव कर्तव्यो गयैश्य 
वचनं यथा । गगे\-पुत्रीपरिणयादुः्व यावदिनचवुष्टयं । पुञ्यं 
तरस्य इवत वोद्धाहमिति खस्य; । मिदिरः--बु्ोपनयनादूःध्वै 
पष्मासाभ्यंतरे तथा 1 पुद्युद्धादं न छुर्वीत नोद्धाहाद्रतचंधनम् । 
वराहभिदिरः-न पुंविवाहोध्वैशठुजयेपि विवादकार्यं दुहितः 
अकरप्यम् । न मंडनाश्चापि हि सँडनं च स्यान्ुंडनान्मं डनमन्वगेव । 
इति । संकटे तु कप्दिकारिका भिदिरश्थ-उद्षद्य पुरी 

पिता विदध्यात्पुत्य॑तस्स्योद्धहनं कदापि 1 यावचतुथं दिन- 
म्र पूर्य समाप्य वान्योद्रटनं विदध्यात् । अदनरल् 
नारदः-पुजोद्धादात्परं पुत्रीविवादं च ऋतुत्रये । न कार्य नत- 
शुद्याहान्मंगले नाथ संगम् | एकोदस्श्राचृविवादकलयं स्वसुने 
व्राणिच्चहणं विधेयम्। षण्मासमध्ये सुनयः समरुद्युने सुंडनं मंडन- 



सोपि कार्यं । एकमाचृजयोरेकवत्संरे पुश्षखियोः । न समान- 
क्रियां कुयीन्मातरमेदे विधीयते । कन्यायुभे घ्नातृयुगे कन्याभातृथुने 
तथा! न जातु संगं ुयीदेकसिन्मंडपेऽहनि । चतुत्रयस्य मध्ये 
चेदन्याब्दस्य प्रवेशनम् । तदा दयेकोद्रस्यापि विवाहस्तु प्ररा- 
स्यते । विवादश्चेकजन्यानां पण्मासाभ्यतरे यदि । असंदायं त्रिभि 
वैैस्तमैका विधवा मचेत् । न वेदिकायां नरे न द्ालेन 
मंडपे युग्मकसमहयै तु ।! यथा पथि भ्रयसिद्र्शने च तदा 
हयोरेकतरं जहाति । भल्युद्धादटो नैव कायो नैकस्मै दुहितृद्धयम्। 
तथेकजन्ययोः पुंसोरेकञन्ये तु कन्यके । नूनं कदाचिदुद्धाशचे 
नेकद्ा भुंडनद्वयम् । इति । चतुथीदिनादर्वाग्विषये ततैव 
वसि्ठ;ः-प्कल्पने द्विखप्चे वा दे गदे यच्च शोभने । तयोरेको 
विनष्टः स्याद्वधैते न इति स्थितिः 1 यत्र गृहे दवै शोभने द्धौ 
विवाराविति संधः । द्विशोभनं स्वेकग्रहेपि नेष्ठं दुभ तु 
पश्चान्नवभिदिनैस्तु । आवदयकं दोमनमुत्सवो वा दारेऽथवां 
चार्थविमेदतो वा । खारावध्यां-फाव्युतमे चेचमासे वा पुत्ो- 
दवाह्योेपनायने । मेद्ादब्दस्य कुर्वीत नवुत्रयविकंवनम् । संहि 
ताप्रदीवे-ऊध्वं विवाहात्तनयस्य नैव कायो विवाहो दुदितुः 
समाम् । अप्राप्य कन्या श्वश्युराख्यं च वधूं भ्रविद्यात्खयृषं 
न चादौ ! अंतमीवितण्य्थो विरिस्तेन न प्रवेशयेदित्यथैः { 
मदनरल्ते अचिः--ङठे ऋतुजयाद्वौग्म॑ंडनान्न तु संडनम् । 
ग्चेश्ान्निर्मेमं चैव न दुर्यान्मंगङ्जयम् । पुज्ीपरिणयादुध्् 
पुञ्स्योद्धादटनक्रिया । निदु्ठा स्यान्मातृमेदे खहभेदेपि चेव हि । 
ख्रात्रोयगे युमे स्वस्रोश्रीदस्वख्युगेऽपिवा । विवादोऽब्ददखा- 
दर्वाद् नैकसिन्मंडपे गृहे । एकः कर्ता युम यान्न पत्योः 
पुजयोरपि । षण्मासे वा चवुरमासे पूणं वपं द्युमावहम् । इति । 
कालयायनः-पुबोद्वाहः प्वेशाख्यः पुच्युद्धाहष्ठ निगमः । मंडनं 
चोलमिव्युत्तं बतोद्वाहौ तु मगल । चौक सुंडनमेवोक्तं वर्जयेन्मंड- 
नात्परम्। भौजी चोभयतःकार्या यतो मोंजी न समुंडनम्। इति। मर 
दनरत्ने तु सुंडनभुपनयनादील्युक्तं तश्चिलयम्। उदाहतचचनवि- 
रोधात् 1 अच्र कुर पुरूपच्रयपर्यतमेव । तथाच मेधातिधि- 
निर्वधे-पुखषत्रयपर्तं परतिक्रूरं सगोत्निणाम् । प्रवेनि्भमौ वद 
तथा मंडनमुंडने । इति । भिन्नमादृजयोस्तु एकवासरेऽपि 
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विवादमादह चेधातिधिः-पथच्छादजयोः कार्यो विवार स्तवक 
वासरे । एकस्िन्मंडपे कार्यः परथग्वेदिकयोस्तथा । पुष्पपद्टि. 
कयोः कार्थं दर्शनं न रिरस्थयोः । अगिनीभ्यामुभाभ्यां च 
यावत्सप्तपदी मवेत् । यमलजयोरपि भवति । तदुक्तं भद्र 
कारिकाथां-प्कसिन्वत्सरे चेकवासरे मंडपे तथा । कर्तव्यं 
मगलं स्वसोधानोर्यमलजातयोः । इति । हेमाद्रौ वात्स्यः- 

` कंडनदटनयवारकर्मडपसदेदिव्णकायसिरम् । तत्संवेधिगता- 
गतशषे वैवाहिके कुयौत् । यवारकं चिकसा इति धसिद्धम् । 
=. [3 भ । *" हा (७ [+ गी 

वेवाद्िकरे तु दिवसे शुभे बाथ तिथौ श्युभे । जामित्रराश्ं 
कन्यया ठरे श्ुषसमन्विते 1 चतुर्थिका प्रङुर्वीत विधिष्षठेन 
कमणा । इति । इति विवाहोपयो गिनिणयः । 

अथ प्रसंगात्परतिकूखच्यते । तच ज्योतिर्निवये 
गगेः-कृते त॒ निश्चये पञ्चान्य॒त्यु्भवति कस्यचिद् । तदा न म॑गछं 
कु्यौत्छते वैधव्यमायुयात् । ज्यो तिर्निवन्धे मेधातिधिः- 
वधूचराथै घटिते खुनिधिते वरस्य गेदेप्यथ कन्यकायाः । खल्यु- 

यदि स्यान्मलुजस्य कस्यचित्तदा न कार्य खलं भंगं बुधे; । 
मंगलं विवादः । स्मरतिच॑द्विक्ययां-छृते वाङ््धये पश्चान्द- 
त्युमर्॑स्य गोत्रिणः । तद्ा न मगर कायं नारीवेधव्यदं भ्रुवम् । 
शरृगुः-वाणग्दानानंतरं यत्र इलयोः कस्यचिन्छतिः । तदोद्ादो 
नेव कायैः स्वव॑राक्षयदो यतः। हौ नकः- वरवध्वोः पिता माता 
आ्रात्भ्यश्च सहोदरः । पतेषां प्रतिक्रूरं च महाविश्चप्रद् मवेत् । 

पिता पितामदश्चैव माता चैव पितामही । पितरव्यखी सुती 
खाता भगिनी चाचिवाहिता । एमिस विपन्नश्च प्रतिच्ुकं वुधैः 
स्यतं । मांडन्यः-वाग्दानानेतरं माता पिता आता विपद्यते । 

विवाहो नैव क्षीव्यः स्ववंदादितमिच्छता ! संकटे ठ मेधा- 

तिथिः-वाग्दानानेतरं थत्र कुटयोः कस्यचिन्छतिः । तदा 

संबत्सरादूष्यै विवाहः श्युमदो मवेत् । स्छतिरलावल्यां- 
पितर्दमरौचं स्यात्तदथे मातुरेव च । मासचयं तु मा्यीया- 

स्तद्धं ्राठपु्रयोः । अन्येषां तु सपिडानामारौचं मासमी- 
(< 1 [तिक रं ५ भ स्तै = १ 
रिति । तदंते शांतिकं शृत्वा ततो रद्र विधीयते । ञ्योतेः- 

प्रकादो-ध्तिक्ेपि कर्तव्यो विवादो मासतः परः ।, शांतिं 

१ धयस्य. न 
५० पर विर 
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विधाय ग दत्वा वाग्दानादि चरेत्पुनः । मेधातिधिः 
संकटे समयुपराते याज्ञवल्क्येन योगिना । दांतिरू्ता ग 

दास्य कूत्वा तां शुभमाचरेत् । ज्योतिःखारि-दभिक्षे रष्ूम 

च पिन्नोक प्राणसंशये । ग्नौढायामपि कन्यायां नारुक्कुखं पर्त 

क्ते ! इति पतीदूकदोषः । स च पुरूषत्रयपयतं सपिडमः 

एव । तदाद मेधातिधिः-पुरषत्रयपर्यतं प्रतिक्कुरं सगोत्रिण। 

श्वि । स््रत्य॑तरे-दीधेयेगाभिभूतस्य दृरदेशस्थितस्य च 

उद्ासवविनभ्चैव प्रतिकं न विद्यते 1 इति अतिक्रुरुविचारः 

अथ मातुरजोदोषविचारः । तर माधवीये पारंमात 
ग्विवाहस्य माता यदि रजस्वा 1 निवृतिस्तस्य कतेग्या स्तः 

श्रुतिचोदनात् 1 इति । अचर प्रारंमो नांदीमुखश्राद्धं । नादीमुः 

विवाहाद्ाविति वचनात् । मेधातिधिः-चोटे च व्रतवेधे ` 

विवाहे यक्ञकर्मणि । भाया रजस्वला यस्य मरायस्तस्य न शोभनम 

वधूवरान्यतस्थोजैननी चेद्रजस्वखा ! तस्याः खदधः परं का 

मांगल्यं मघुरमवीत् । वृद्ध मु;ः-विवाहवतचचूडाखु माता या 

रजस्वखा । तदा न मंगलं कार्यं शुद्धौ कार्यं श्ुमेष्डभिः 

गर्म; यस्योद्धाहादिमांगय्ये माता यदि रजस्वला । तदा 

तत्प्रकव्यमायुःक्षयकरं यतः ! नांदीश्रष्धोचतरं रजोदोषे 

कपदिकारिकासुक्त-अलामे खसुहधवैस्य रजोदोषे तु संगे 

धियं संपूज्य तत्छुयौत्पांणिज्रादादि मगलं । हैमीं माषभमिः 

पञ श्रीसूक्तविधिना्चयेत् । प्त्युचं पायसं इत्वा अभिषे 

समाचरेदिति । इति रजोदोपविचारः । 

निवाहसवधिदिनचतुषएटयमष्ये श्राद्धदिनादिसंभवे दोष उर 

ल्योतिर्नि्वये-विवाहमारभ्य चतुर्धिमध्ये श्राद्धं दिनं दः 

दिनं यदि स्यात् । वैधव्यमाप्नोति तदा तु कन्या जीेरत्पाः 

श्चदनपत्यता स्यात् । विवाहमध्ये यदि चेत्क्षयादस्तत्र स्व 

ख्याः पितरो न यांति । बते विवादे परतल्त कुयौच्छरा 
स्वध्ाभिर्नतु दूषयेत्तम् । इति आ्ाद्धदिनविचारः । 

मासिकादिविषये च्व राय्यायनिः-पेतधाद्धा 
सर्वणि सपिडीकरणं तथा । अपकृप्यापि कुर्वीत कतं नाव 
„__.-------

-------~---
---_-~~_~_~

__~___[_ 
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मुखं द्विजः । मेधातिथिः-प्रेतकर्माण्यनिर्वत्य॑चरेन्नाभ्युदय- 
क्रियाम् । आचतुर्थं ततः पुंसि पंचमे द्युभदा भवेत् । इति 
मासिकबिचारः । 

धमौग्रविवाहकरणे फलु भारतै-्ात्वा स्ववित्तं 
सामथ्यदिकं चोद्धाहयेद्धिजं । तेनाप्या्नोति तत्स्थानं शिवभक्तो 
नरो श्वं । अपरर्के दक्चः-मातापिदरविदीनं ठु संस्कारो- 
द्वाहनादिभिः । यः श्यापयति तस्येद वुण्यसंख्या न विद्यते । 
मदनरते यविच्ये-विवादादिकरियाकाटे तच्ियासिद्धिसा- 
धनं । यः प्रयच्छति धर्मज्ञः सोऽश्वमेधफलं ठभेत् । 

कन्यागृहे भोजने च ततरेवोक्त-भप्रजायां तु कन्यायां 
न भुंजीत कदाचन 1 दौदहिच्रस्य सुखं द्रा किम्थ॑मजुश्ोचति 1 
अपरा्कै आदिदयपुराणे-विष्णुं जामातरं भन्ये तस्य कोपं 
न कारयेद् । अप्रजायां तु कन्यायां नाश्चीयात्तस्य वै गृहे 1 
इति । नववञख्रविव्ये तत्रैव कटथः-अदहतं यंजनिश्ुक्तं वासः 
भोक्त स्वयंभुवा । शस्तं तन्मांगलिक्येणु तावत्काटं न सर्वदा । 
य॑त्रनि्क्तं विवाहकाले टव न तदुध्वैम् । 

वध्वासदट भोजने दोषामःधमाह् प्रायथित्तप्रकरणे 
हेमाद्रौ गाटबः-विवाहकाठे यात्रायां पयि चौरलमाङ्टे । 
असद्टायो भवेद्िभरस्तदा कायं दविजन्मभिः । एकयानसमारोदह 
पकप च भोजनं । विवाष्टे पथि यात्रायां कृत्वा विध्रोन 
दोषभाक् । अन्यथा दोषमाघोति पश्चाचांद्रायणं चरेत् । इति । 

अनिष्टनश्चश्नादौ विवादहकरणावश्यकव्वे दानघ्ुक्तः ज्यो 
तिग्रथे- विपत्तारे गुडं ददययाल्िधने तिरुकांचनं । प्रल्यरे खचवणं 
द्यच्छागं द्य्धिजन्मसु । चंद्रे च दोखं छ्वणं च तारे 
तिथौ विषु त्वथ तंडुखांश्च  भान्यं च दु्यात्करणे च वारे 
योगे विरुद्धे कनकं पेयम् । इति दु्नक्षत्रादौ दानम् । 

वाग्दानो्तरं दरद्रणे बसिष्ठः-भद्धिवोचा च दत्ताया 
भ्रियेतोर््यं चसे यदि । नच मंनोपनीता स्यात्कुमारी पितु- 
रबसा) यत्त नारद्; उदण्टतापि खा कन्या न चेत्सप्रा्त- 

मैथुना । पुनःसंस्कारमर्हेत यथा कन्या तथैव सा 1 इति । तघु- 
गांतरविषर्य । ऊढायाः पुनर्दाहमितयनेन करो तन्निषेधात् ॥ 

१ श्रियते वे, 



वश्वरणोनत्तरे दश्ातसर्ग्मन नरद् शनत्यह्य ठु यः कन्या 

वरो देश्लांतरं जेत् ! चीगतून्समतिक्रम्य कन्यान्यं वस्येद्धरम् ! 
इति । शुल्कदाने त॒ मुवसिष्ठो-कन्यायां दत्तद्युख्का्यां 
न्रियेत यदि शयुस्कदः । देवराय पद्ातव्या यदि कन्याञुमन्यते । 
कालयायनः-प्रदाय श्युट्कं गच्छेः कन्यायाः खछीधनं तु तत् ! 
धार्या सा वधमेकं तु देयान्यस्े विधानतः । अनेकेभ्योपि 
दत्तायामनूढायां तु तच्च वै । पूवीगतश्च सर्वेषां छमेता्यवसष्ठ 
ताम् । पश्चाद्वरेण यदत्तं तस्याः प्रतिरखमेत खः 1 अथागच्छेन्न- 
चोढायां दत्तं पूथैवरो हरेत् । इति 1 यत्तु याज्ञवल्क्यः-दत्ता- 

मपि दरेतपूबौच्छेयांश्येद्धर आवजेत् । इति तप्पू्वस्य दोष- 
सत्वे वोध्य । वखिष्टः-ङर्रील विहीनस्य पश्चाद्धि पतितस्य 
च । अपस्मारिविधर्मस्यरोगिणां वेषधारिणाम् । दत्तामपि दरे- 
त्कन्यां सगोचोडां तथेव च । इति । बाग्दन्ताया अप्यन्यस् 
नम् । 
कचित्परिवे्त्वदोषाभावमादमनुः-षंदांधवधियदीनां 

विवाद्योस्ति यथोचितं । बिवादासंमवे तेषां कनिष्ठो विवहे- 

तदा । पितृव्यपुत्रे सापले परदारेषु च । विवाद्यधान- 
यज्ञादौ परिवेदो न दूषणम् । इति पशिवित्तत्वाभावः। 

गहप्रवेदानीयदोभकाले विशेषमादश्वरायनः-अधै 
सत्रे व्यतीतेतु परेद्युः भातरेव हि । गरदभवेशनीयः स्यादिति 
यज्ञविदो विडः इति ओौपासनहोमे विशेषमाद शौनकः 
यद्वि सानौ विचादाञिरुत्पन्नः स्यात्तथा सति । उपक्रम्योत्तर- 
स्याहः सायं परिचयेदमुम् । इति । 

अथ देवकोत्थापनकालः । समे च दिवसे कुर्यादेवको- 
त्थापनं वुधैः । ष्ठं च चिषमं नेषठं मुक्त्वा पंचमसक्तमो । इति । 

देवकोच्थापनपर्यतं खपिडानां वर्ज्यान्याद गार्थः-नावी- 
श्राद्धे छते पश्चाद्यावन्माठ्विसजजनम् । दशेश्राद्धं क्चयश्रा्धं 
सानं शीतोदकेन तु । अपसव्यं स्वधाकारं निलयराद्ध तथेव 
च ] बह्ययक्ञं चाध्ययनं नदीस्षीमातिरुघनं । उपवासव्रत चव 

श्राद्धमोज्ञनमेव च ! नैव इयः सपिडास्च मंडपोद्ासनावधि । 

अत्रापि सपिडाः चलुःपुरुषावधि इति केयम् । अस्प्ृदयस्पर्य 
दोषामावमाद बरृह॒रपतिः-तीर्थे विवादे यात्रायां संघ्रामे देश- 
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विश्वे । नगरघ्रामदाे च स्पृष्टास्पृष्टि दुष्यति । स्नाननि- 
पेधमाट योगयाज्ञवल्कयः-न खायादुत्सवेतीते मंगर विनि- 
वत्य च । अचुवज्य सुहृद्धंधूनच॑यिच्वेष्देवतां । ग्रहभांडल्यागमुं- 
डननिषेधः-मासपषट्कं विवाद्यादौ वतथारमणेपिच । जीणे- 
मांडादि न साज्यं गृहसंमाजैनं तथा । ऊर्ध्वं विवाहात्पु्रस्य 
तथा च बतवेधनात् । आस्मनो सुंडनं नैव व्षं॑वर्षाधेमेवच । 
गोपीचंदननिषेघः-भ्यंगे सूतके चैव विवाहे पुत्रजन्मनि । 
मांगव्येषु च सवेषु न धार्यं गोपिचदनं । विवाहात्थमे पौषे 
आषादे चाधिमासकै । न सा भर्व तिषटेचेे पिवरण्दे 
तथा । इति । । 

अथ बधूप्रवेराकालः-मागशीपे तथा माघे माधवे 
` ज्येष्ठसंक्षके । सुप्ररास्ते भवेदेदमप्रवेरो नवबयोषिताम् । नारदः 
आरभ्योद्वाहदिवसासषटे वाप्यष्टमे दिने । वधूपरवेशः संपत्ये 
द्शामेथ समे दिने । समे वर्य समे मासि यदि नारी ग्ट बजत् 1 
आयुष्यं हरते भवैः सा नारी मरणं बजेत् । ज्योतिः- 
प्रकादचो-बामे युके नवोढायाः खुखं हानिश्च दक्षिणे । धनं 
धान्यं च पृष्टस सर्वनाशः पुरस्थिते । नवोढायास्त॒ वेध्य 
यदुक्तं संमुखे भ्रमो । तदेव विवुधेक्षयं केवरं तु द्विरागमे । 
पूयैतोभ्युदिते शुक्रे यायादद्चिणपश्चिमे । पश्चादभ्युदिते चेव 
यायाप्पूरवोत्तरे दिशौ । पौप्णद्रै घाच्रच्छुवणाच्च युग्मे हस्तत्रये 
मूटमघोत्तयाखु । पुष्ये च मैत्रे च वधूप्रवेशो रिक्ते च रव्या- 
विकुजे च दास्तः । रव्यादिभिन्न ह्यर्थः; । गर्भे ;-व्यतीपाते च 
संक्रांतौ प्रहणे वैध्ृतावपि । श्राद्धः विना शुभं नैव प्रात्तकाटेऽपि 
मानवः । अमासंकांतिविष्यादौ प्राक्षकाटेपि नाचरेत् । इति वधू- 
प्रवेराः । 

अथ द्विरागमनम् । माघफाद्युनवैशाखशणुद्धपक्षे शभे 
दिने । गु्वदिलयविद्यद्धौ स्यान्निलयं कत्वा द्विरागमः । नीहासं- 
छदि नोत्तरादितिगुसब्राह्माजुसधाभ्विनी चक्रे भास्करवायुविष्णु- 
वरुणत्व परशस्त तिथौ । छंमाजाटिगते रवो शयुभकरे भ्रासोदये 
भागैवे जीवज्ञाुरपूजिते नवबवधूवेदमधवेशः शुभः । इति 



[कका के श्रतं द्स्काटे दायायकाठ पक्रेपामिति । आभ्वलाः 
पाणिन्रहणादिगरह्यं पस्चिरेत् इति 1 तस्िन्काठे न गहं 
त्काखांतस्माह व्यास; -अधिर्ेवाहिको येन न 3 
भ्रमादिना । पितथुपस्ते तेन प्रदीतव्यः प्रयल्लतः । योऽश 
विवादहाचनि गृहस्थ इति मन्यते ! अन्नं तस्य न भोक्तव्यं चथ 
हि ख स्तः । पितरि व्ये श्रातरिवा सश्र अश्रि 
दोपामावमाद स्पृतिवद्विकायं मार्यः-पिद्पाको 
च श्रातृपाकोपजीवकः ! विचाज्ञानरतश्चैव न दुष्येत 
विना । इति । 

अथ रमश्रुकमकाष्लः । श्रीपतिः-पष्ये पोष्णे 
नीष्वेदवे च राक्र हस्ताद्यचिके मेप्यदिद्याः । क्षौरं का 
वादिथ्ये च मुक्त्वा मौमादिलयपातंगिवारान् । न स्नातसुतत 
भूपितानामभ्यक्तया्ासमसोत्सुकानाम् । क्षौरं विदध्य 
संध्ययो्वा जिजीविषूणां नवमे न चाहि । गाग्यैः-रन 
रिवारेषु रात्रौ पाते बतेदनि । श्रद्धां भ्रतिपद्धिक्त 
कषरेषु वर्जयेत् । राजमातेडः-देवका्ये पितुः भाद्धे रः 
रिक्षये । क्षौरकम न कुर्वीत जन्ममासे न जन्मभे । 
डेयः-अषटमी च तथा पष्ठी नवमी च चतुर्दशी । श्चुर 
वज्यीः स्युः पर्वसंधिस्तथैव च ! गर्म!-भालु सयुः क्षपयि 
सक्त दानैश्चरः । भौमो मासा्टकं चेति ज्ञो यच्छेन्मासपंच 
सक्तमासान्ददातींदुः सुरेज्यो दशमासकम् । एकादश `: 
द्यात्कृते क्षोरे वु कर्मणि । दयास्;-न परोपदयोः कायं त 
च मारत । दारुणेषु च सर्वेषु दुतां च वजैयेत् 
दाजः-निषिद्धतिथिवासदौ भोजनानवरं च यः । क्षौरं | 
तदवे नाश्॑ति पितरः सुरः नैमित्तिके श्चौरे नायं निषेधः 
नेमित्तिकं ऊर्याननिपेधे सत्यपि शवं । इति । वृहस्पतिः 
कार्यनियुक्तानां नटानां रूप्ीविनां । इमश्वुखोमन खच्छेदे 
काटविधिन्रैणां । निषिद्धतिथ्यादौ श्चौरे कृते तोषः 
पुनः श्ुमकाे श्चौरं कार्यं । तदाद गै;-निषिद्धेषु च | 
क्षौरकमे यद्ा भवेत् । तद्रोपातये क्षिपं कुयौत्तच्च शुभे 
दति इमश्युकर्मकालः । 

` अथाभ्यगकारः | त्न ठउयासः-पचमी दशमी 
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तृसीया च चअयोद्क्षी । अर्भ्यगात्स्पर्सना्पानादयठु तें 

निषेवते । चतुर्ण तस्य बुद्धिः स्याद्धनापल्यवलायुषां । काटया- 
यनः-पक्चाद्ते च स्वौ पथ्यां रिक्तायां च तथा तिथौ । 

तैेनाभ्यस्यमानसु चतुर्भिः परिदीयते । गार्य॑;-सपतम्यां 

न स्पृयेत्ेटं नवम्यां प्रतिपद्यपि । दे च पौर्णमास्यां च पंच- 

खपि च पर्वसु । ञथोतिःपराचारः-संतापः कातिस्व्पायु- 

धन सिधनमेव च । दारि स्ैकामाधिरभ्यंगे भास्करादिषु । 

घदुत्रिश॒न्मते-दतापः कातिभरणे धनमोग्वमेव च । उन्त- 

राधं पूर्वोक्तमेव । पूर्ववाक्ये गुख्वारेऽनिष्टं फलमुक्तं आस- 

न्वाकये तु श॒भसुक्तं तसाहुरुवारे विकट्पः । देमाद्रौ स्ब- 

लंततरे-उपोपिवस्व छिस कृत्तकेशस्य नापितैः । तावच्च 
स्तिष्ठति ओत्या यावत्तं न संस्््ेत् । अर््यगे तिथिवास्यो- 

निभे वासो वखवानिल्युक्तं कालादर्यो-तिधिवास्समायोगे 

वदीयान्वार इष्यते । इति । वारदरोपेप्युक्त वाक्यसरि-र्वौ 

पुष्पं गुरौ दुर्वा भौमवारे च खत्तिकाम् । श्रगो तु गोमयं क्षित्वा 

तैटाभ्यमेः न दोपङृत् । इति । परचेताः-सप्ेपं गंधतेरं च 

यच्चान्यतपुप्पवासितम् । द्रव्या तसथुतं तरं न दुष्येद्रदणं विना । 

इति । इयभ्यगकालः 1 
अथावलकसनानन् । ततर गाग्यैः-तेटस्नानं सद्? पुण्यं 

दुर्यादामरकैः ध्रिये । ख्मीनवमीदसरविसंत्रमगाद्ते । इति । 

मरीविः-अमायां चैव सम्या संक्रतो च रवेर्दिने । चद 

सूयौपरागे च सरानमामलकैस्तयजेत् । इति । इदयामलकल्नान- 

कालः । 

अथ दंतधायने निषिद्धकारः | तत्र व्यास ः-भति- 
पदर्शपष्ठीषु नवम्यां हरिवासरे । दंतानां काष्ठसंयोगो ददत्यास- 

घम कटं । भसचिः-पंचपवेखु नदाखु व्यतीपाते च संक्रमे । 

चिं तेर च मांसं च द् तकां च वजयेत् । हेमारौ व्यासः- 

आद्धादे जन्मदिवस विवादे सुखदूषिते 1 चते श्चेवोपचासे च 

व्येदतधावनं ! सर्वोप्ययं निषेधः कारस्यैव न पणौदेः । 

तद्ददिकादशीप्रकरणे हेमद्री वैटीनसिः-अरमे वा निषेधे 

न 
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या कानां दंत.धावमे । पवादिना विशुद्धेन जिहीदेखः सदेव 

दि । व्यास्चः-जकामे दंतकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथ । 

अपां ाद्दागेद्धषैर्विदध्याद्तधावनम् । इति । इद् पक्षातर्मति 

हेमाद्विस्तदपि-तृणपणः सदा कुयीदमामेकादरसीं विना । इति 

वाक्यसारोदाहतवचनादमैकादशीविषयं वोध्यम् । यत्तु-यो 
मोदात्छानवेखायां भक्चयेदंतधावनम् । निराशास्तस्य गच्छति 

देवताः पितरस्तथा । इति तन्मभ्याह्नख्रानविधयं । पालारामासन 

यानं दंतकाषठं च पादुके 1 वर्जयेत्त॒ भरयज्ञेन सममाश्वत्थमेवच । 

इति ! इति दंतधावनकाटः । 

अथ संध्याकालः । संध्योक्ता देमाद्युदादतश्चुतौ- 
एवं विद्धान् सायं प्रातश्च संध्यामुपास्त इति । याज्ञवल्क्यः 

जपन्नासीत सातिं प्रव्यगातास्कोदयात् । सध्याप्राक् प्रातः 

रेवं दि ति्रासूरयदर्चनात् । तत्कारमाह स एव-अोरात्रस्य 

यः संधिः सूर्यनक्ष्रव्जितः। सा त॒ संध्या समाख्याता 

मुनिभिस्तच्वद रिभिः। इति । संच्याकारवर्यन्याह सलु 

चत्वारीमानि कर्माणि संध्यायां परिवजयेत् । आहार 

ञेथ॒नं निद्रां स्वाध्यायं च चतुथैकम् । इति । देमाद्र 

ब्रद्धमलुः-आदारं मैथुनं निद्रां संध्याकाठे विवजयेत् । कम 

चाध्ययर्य वापि तथा दानप्रतिग्रहौ । आदासाज्ञायते व्याधिगसा 

रोद्रश् मैथुनात् । सखपनार्स्यादलक्ष्मीकः कमे चेवात्र निष्फड । 
अध्येता नरकं याति दाता नाप्रोति तत्फटं । प्रतिग्राही भवे- 

त्पापी तस्मात्छंध्यां विवर्जयेत् । दाता वै नरकं याति ब्रहीताधो 

निमज्ञति । इति । यत्त॒-उद्यास्माक्तनी संध्या घरटिकाचरयमि- 

ष्यते } सासंसंध्या तिघयिकां अ्तादुपरि भास्वतः । इति धटि- 

काथं सखंध्याकार उक्तः स संध्यागर्जितनिमित्तकानध्यायादाबु- 

पुज्यते । गोणकालाभिभ्रायं वेति बोध्यं । इति सध्याकालः । 

अथ काटविरोषे बज्यानि । तत्र देमाद्री भविष्य- 
त्पुराणे-सतम्यां न स्पृशेततेटं नीटवचखं न धारयेत् । न चाप्या- 

मलकैः स्नायान्न कुयीत्करदं नरः । खघ्म्यां नेव कुर्वीत ताच्र- 

पात्रेण भोजनं । बुधः-निवस्य मक्षणं तेल तिदेस्तपणमंजनं । 

सप्तम्यां नैव कुर्वीत ताप्रपात्रेण भोजन । हेमाद्रौ मात्स्य 

छिनत्ति वीरूधो यस्त॒ वीरत्सस्थे निशाकरे । पत्रं वा 
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पातयेत्तेपां ब्रह्महत्यां स विदति । मलुः-चतुदर्यष्टमी ` दैः 
पौणैमास्यर्कसंक्रमः । एषु स्रीतेलमांसानि दंतकं च 
वर्जयेत् । हारीतः -तैठं मांसं भगं श्षौरं पवैकाटेषु वजयेत् ॥ 
पतेष्वलषषमी्वसति पवकाठेषु निवयशः । हेमाद्रौ स्कदि- 
शिरः कपाङमात्राणि नखलचर्मतिलांस्तथा । एतानि कमरे 
निद्यमण्टम्यादिषु वजेयेत् । शिरः नारिकेरं । कपारमखवु । 
आंत दीर्धपरोकं ! नखाः निष्पावाः । चम मसुखः ! तिखा- 
वातैकमिति हेमाद्रिः । व्यासः;-पथ्यषटमी त्वमावास्या पक्ष 
दयचतुर्दरी । अत्र संनिहितं पापं तेरे मांसे भगे श्चुरे । 
मनुः- मांसाशने पंचदशी तैकाभ्येगे चतुर्दशी । अष्टमी 
राभ्यधर्मेपु ज्वङंतमपि पातयेत् । त्राम्यध्मो मैथुनम् । तैटं च 
न स्प्रशेदाग्नव्क्चादीदकेदयेन्न च । पक्षादौ च तथाऽटम्यां रि- 
क्तायां च तथा तिथौ ! चतुर्दश्यष्टमी चेव अमावास्या च पूणि- 
मरा  च््यान्येतानि पवीणि रविसंक्रांतिरेव च । तैरुखीमांससं- 
मोगी पर्वस्वेतेषु यो नरः 1 विण्म्रू्भोजनं नाम प्रयाति नरकं 
यप । व्रहस्पतिः-अभमावायडुसंक्रांतिचठदैदयधमीषु च । न- 
स्थंडाखयोनो स्यात्तैलखीमांससेवनात् । षटूचिरान्मते-संक्रा- 
दयां पंचददयां च द्वाद्दयां श्राद्धवासरे । वखं निप्पीडयेचैव न 
च श्चुरेण हस्यते । कचित्त न च क्षारेण योजयेत् इति चतु- 
थैचरणपाठः । का्नपुरणि-चि घास दृस्ते श्रवणे च तेः 
क्षौरं विश्ञाखाप्रतिपत्छु वर्ज्यं । यत्त्-न खच नोद्कं वापि नि- 
शायां न तु गोमयं । गोमू च प्रदोषे तु गृहीयाद्ुद्धिमान्नरः।, 
इति वचनं तददृएाथैगदादिभ्रदणविषयमिति देमाद्विः । तथैव 
भविष्यतपुराणे-खते विष्णौ निवर्तेते क्रियाः सवः शयुमादि- 
काः! विवाहव्तर्वधादिचूडासंस्कार्दीक्चणं । यज्ञो एृदभ्रवेरष्य भ- 
तिष्ठा देवभूभरतां । चुण्यानि यानि कर्माणि न स्युः सुप्ते जगत्प- 
तौ 1 षरूत्निरान्मते-सूयक्तगते सोमे पान्न यस्त॒ भक्षयेत् ॥ 
तस्य मासगतं पुण्यं यस्यान्नं तस्य तद्भवेत् । स्म्रुत्यतरे-उपो- 
षितस्य ह्धित्रस्य कृत्तकेशस्य नापितैः । तावच्छीस्ति्ठति श्री- 
ल्या यावत्तेटं न संस्परोत् । हेमाद्रौ स्कादि-ख्रानं चेव महा- 
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अध्यादेन उषःकाटे अरत च सर्वदा । चतुष्पथं न सेवेत उ- 
भे सभ्ये तथेव च । इति । इत्य््यगादिषु निषिद्धकाटः । 

अथ देवग्रतिष्टाकालः । मात्श्ये-चैतै वा काव्युने बा- 
पि ज्येष्ठे घा माधवे तथा । माधे वा सरवैदेवानां प्रतिष्ठा श्युभमदा 
भवेत् । विष्णुधर्मोत्तरे दृष्णपक्षचिमागे हु धथमे स्याच्छु- 
भावय । मध्या द्वेतीयममे तु वतीये कवृनारियी । शुङ्कधि- 
भागे प्रथमे देश्नादाय कीर्तिता । द्वितीये मभ्यफटद्ा दृतीये 
ख शुभावहा । धनधान्यवती स्फीता वरदा च तथा भवेत् । 
तेजस्विनी सूयष्िने चदे क्षेमावद्य भवेत् । मोमेऽधिना प्रदद्ेव 
बुधे च धनद्ए भवेत् । गुरौ सदरद्धिदा निव्यं लोकानंदकसीं 
सिते । आचंद्राक स्थिरा सौरो प्रतिषठठा सभुदाहता । दढा धन- 
युता स्फीता तथा प्रतिपदि स्रुता । द्वितीयां धनोपेता त- 
तीयायां वरध्रदा । चतुर््यौ नाचमाप्नोति यमस्य श्यास्षुखावद । 
विनायकस्य देवस्य सा तु तत्र हितथ्रद्ा । पंचम्यां श्रीयुता क- 
ठुवरदा च तथा भवेत् । पवां खद्समीयुता निदं खक्षम्यां से 

. गनाश्िनी । अष्टभ्यां धान्यवडुखा नवम्यां तु वचिनारिनी । भ- 
द्रकाद्याः कृता तच्च कतैभेवति पुष्ये । ध्मेबरुद्धिङसी क्ञेया द्- 
शम्यां तु कता तथा । एकाद्दयां वथा युक्ता दाद्द्यां सवैका- 
मदा 1 जयोददयां तथा ज्ञेया चतुदैदयां विनद्यति 1 कृष्णपक्चे पं- 
चद्दयां कतः ्चयकयी भवेत् 1 पंचददयां तथा शङ्के स्यैकाम- 
करै भवेत् । च्यदस्पया च विज्ञेया तथा दोपकसी च्रप ) इति! 
समारस्ये- आपाद दवे तथा मूटघ्ुचरात्रयमेवदय । च्ये्ठाश्चरवम- 
रोहिण्यः पू्वीभाद्रपदा तथा । दस्तोऽश्विनी रेवती च पुष्यो 
श्गलिरस्तथा । अुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठाघु अररास्यते। 
इति । विष्णु धयोतरे-जन्मरश्युदये कलैः क्षिथनाराकरी भ. 
वेत् । द्वितीये धननाशाय वतीये कठैवुद्धिदा । चतुथं गृहना- 
शाय पंचमे व्याधिद्ा मवेत् । षष्ठे शचरुविनादाय सतमे धनना- 
शिनी । अष्टमे ख॒त्युदा ज्ञेया नवमे धमंनारिनी ! ददामे कमै- 
णां द्धौ छाम खाभकरी भवेत् । द्वादशे भयदा ज्ञेया प्रतिष्ठा तु 
तथा कृता । जन्मलश्नोदये धेष्ठा धनधान्यवती भयेत् । जन्मसय- 
शिफलं पूवं शओषस्थानेषु निर्दिशेत् । भेषोद्ये तथा क्षिधं नाश- 
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मायाति पार्थिव । चपोदये सिरा प्रोक्ता धनधान्यवती भधैद् । 
खोककानां च मिथुने वडुकव्याणकारिणी । कुटीरे क्िपरनादाय 
सिहे च यखुदढा भवेत् । कन्यायां खोककांता स्यात्तठे भवति 
चास्थिस । बुध्िके तु सिरा प्रोक्ता कल्याणाय धयुधरे । म- 
करे कषिप्रनादा स्यक्छुभलमरे सिरा भवेत् । मीने युणावहय 
कठ; कटयाणाय सद्ा भवेत् ! इति । तथा-रविकश्िषट्रसंस्थो 
राहुखिदशसंयुतः । पष्टस्थानगताः शस्ता मंदांगारककेतवः । 
कराश्च सवं पापश्च एकाद्रस्िताः श्युभाः । इति देवप्रतिषठा 

शिवप्रतिष्टाविषयेहेमाद्रौ टक्चषणखश्ुचये-उततसारा- 
गते मानो सिगसंस्थापनं शुभं । दक्षिणे त्वयने पृ्यं चिवषदे 
भयावहं । सम्रदे स्थापनं नेष्ठं वथा वे दक्षिणायने ! सथ्रहे स्थापिते 
चिगे व्याधिना पीड्यते प्रजा । कुमाराः संप्रपीञ्यंते कुकनाराश्च 
जायते । तस्मान्न सापयेदेवं स्मह दक्षिणायने । स्थापनं तु 
प्रकर्तव्यं शिशिरादघरतुत्रये । ्राञ्रपि स्थापितं सिये भवेद्धरद- 
योगदं । हेमते ज्ञानदं छिगं शिशिरे सर्वभूतिदं । लक्ष्मीधर 
वसंते च ग्रीष्मे च जयदातिदं । यतीनां सबैकाङे च सिगस्या- 
रोपणं मतं । इति । हेमाद्रौ रल्लावल्यां-सौमाग्यः रोभनो- 
ऽयुष्मान् सिद्धः साध्यः दिवः शुभः । बृद्धिः ग्रीतिध्रैतिः सिद्धि- 
भ्ैवः शङ्खः सुशोभनः । ववं च वाख्वं चेव कौटवं तैतिलं 
छ्युमं । मेनं पस्ममेन्ं च संपत्क्षेम तथा शुभं । खञ्च च वृशिकः 
खिहो मेपो भिथुनककंयौ । तथा कन्या तुला इभो वृषभश्च 
श्रश्स्यते । रविष्टस्ते भवेत्सिद्धिः सोमे ्गरिरस्तथा । कत्तिका 
भोमवरे स्य्दचुराधा बुधे तथा ¡ रेवती शुरुकतंपक्ना युकवारे 
पुनवसः । श्रवणं शरिवारे च सिद्धियोगा शुभा मताः । इति 
शिवप्रतिष्टाकारः । 

दिष्णुपतिछाषिषये देमात्नौ उखिदपुराणे-पूषेपकषे 
शुभे काठ स्थिरे चोध्वैपुखेपि मे । अनुकूले च लश्च च हरिः. 
स्थाप्यो नरेस्तथा ! नक्षते च विथो युग्मे भ्ररस्ते विषिविजिते ।, 
शुरड्ुक्रयुधेन्दु नामेकवास्युते दुमे । भामस्य यजमानस्याप्यङ्खे- 
कूटे च तच वै । चरस विवज्यौथ स््थिस्य्चि प्रगृह्य च ।, 
सुभरस्ते मुहूत वे प्रतिष्ठं कास्येद्धरे; । इति । 

देवीपरति्टा देमद्रौ देकीपुराणे-णु्े मेषगते शक 
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वीं राथ भ्रतिष्ठयेत् । देव स भवेद्धन्यो शतो गच्छेत्परं 
पदम् । तस्मान्मेषगते शुक्रे उत्तमा नवमी स्यृता । तथा माधा- 
श्विनौ मासाधुच्तमो परिकीतिंतो । देवी त्न सद्ा शयुकरषांशचु- 
जापि परतिष्ठिता। भवते फख्द्ा वुंसां कर्कस्थे च दुषस्थिते । 
न तिथिर्मच नक्षत नोपवासोऽच्र कारणं । मातभेरवचाराहनर- 
सिटिविक्रमाः 1 मदिषासुरहंत्यञश्य स्थाप्या वै दक्षिणायने । 
हेमाद्रौ चतुःषष्टिपतिष्ठायां ब्रह्मवचनं-स्थापनं च धव- 
क्ष्यामि सर्वकामप्रसाधकं । सर्वकारे प्रकर्तव्यं छृष्णपक्षे विरो- 
षतः । रात्रिरूपा यतो दैवी दिवारूपो महेश्वरः । अतः स्वका- 
पूजाभिः सिद्धिदा परमेश्वरी. । इति । इति देवीप्रतिष्ठाकारः। 

अथ वापीक्रपतडागध्रतिष्टाकाछः । वदहिपुराणे-वा- 
पीक्रुपतडागानां तस्सिन्कटे विधिः स्प्रृतः । छदने शुभनक्षत्रे 
रतिषठा शुदा स्यृता । कर्कटे पुत्रराभ्ठ सौख्यं तु मकरे 
भवेत् । मीने यशोर्थलाभस्तु कुंभे वखु बहदकं । वृषे च मिथुने 
चद्धिदैश्िकेखजलं भवेत् । पित्वस्त कन्यायां तुखायां रा- 
श्वती गतिः । सिदे मेषे धननाशं छक्षम्याश्च द्विज यच्छि । 
-भविष्योत्तरे-वसिन्सलिकसंपूणें कार्तिके त॒ विशेषतः । तडा- 
गस्य विधिः कार्यः स्थिरनक्षचरयोगतः । मुनयः केचिदिच्छंति 
व्यतीते चोत्तरायणे । न कारनियमस्तत्र सिलं तत्र का~ 
रणं । इति । इति यपुरूपाथैचितामणौ काटखंडे प्रतिष्टाकाल- 
निणेयः । 

अथ देकताविरोषपूजने तिथिविोषाः । देमाद्रौ 
भविष्यत्पुराणे इादरीकव्पे-प्रतिपत्पावकी भोक्ता दितीया 
हामनस्य च । तृतीया भिरिपुभ्यास्त॒ चतुर्थी विघ्नहारिणः । 
पंचमी नागरजानां षष्ठी स्कादी तिथिः स्पृता । स्षमी स्तस- 
स्त॒ अष्ठमूरतेस्तथा्टमी । नवमी योगिनीनां तु दशमी ठु दशा- 
मयी ! एकादशी धनेरास्य द्वादशी च॑क्रिणस्तथा । चयोदशी 
त्वनेगस्य भूतेशस्य चतुदैशी । पौणैमासी भ्रजेशस्य पितृणां द्रं 
उच्यते । इति । कामनाविरेषेण तिथिविरेषे देवताविशेषपूजो- 
क्रा हेमाद्रौ मविष्यतपुराणे-अधचिमिष्रा च इत्वा च परतिपद्य 
खतं श्रतं । हविषा स्वधान्यानि प्राघुयादभितं धनं । द्वितीया- 

` ¶ हरेस्तथा. 



५०८५ १। 4 दजया _(त।4।१९१९ ( ५१९ 

यां च ब्रह्माणं संपूर्य ब्रह्मचारिणः । मोजयित्वा च विद्यानां 
सर्वासां .पारगो भवेत् 1 ठतीयायां च वित्तेशं वित्तेशो जायते 
धुवं । गणेशः पूजितः इुर्याशचतुथ्या स्वैकमेसु । अविघ्नं बिद- 
षां विघ्नं कार्यनाहां न कर्टिचित् । नागानिष्टरा ठ पचस्थांन 
विषैरभिभूयते । संपूज्य कार्तिकेयं लु द्विजः ष्या प्रजायते । 
मायावी रूपसंपन्नो दीर्घायुः कीर्तिवधैनः । सम्या पूजयेद्धा- 
मासेग्यं समवा्चुयात् । अष््यां पूजितो दैवो गोेचंद्राभरणो हरः । 
ञानं ददाति विपुलं कामजान्यच्छते गुणान्. । दुर्गा संपूज्य 
दुर्गाणां जवस्यां तरणेच्छया । संग्रामे व्यवहारे च सद्ा विजय- 
मादिरोव् । दशम्यां धर्मराजस्य सरवैव्याधिभयं हरेत् । पकाद्- 
द्यां यथोदिश्र विश्वेदेवाः धपूजिताः । मरजां बुद्धि च धन्यं चं 
प्रयच्छंति मं तथा ! द्वाददयां पूज्येदेवं सर्वैश्व्य॑गुणान्वितं । 
वहुपुजो बहुधनो भषिप्यति न संशयः ! घयोददयां ठ संपूज्य 
कामदैवं महावटं । पूजितः परया भक्ल्या धनं पुत्रांश दापयेत् । 
चलुदैश्यां महादे वमुमाक्रतं जगहर । पूजयेच्च महाभक्त्या 

सर्बान्कामान्ददायसौ ! पौर्णमास्यां च यः सोमं पूजयेद्धक्तिमा- 
न्नरः । बहपद्यं भवेत्तस्य इति मे निशिता मतिः 1 अमायां पि- 
तरः पिडरिाः कुर्वति सर्वदा । प्रजां रश्चां धनं इृद्धिमायुष्यं 

वलमेव च । उपवासं विनाप्येते भवत्युक्तपखप्रदाः । पलिता 
जपटोगैश्च तोपिता भक्तितः सदा ! इति । हेमाद्रौ को्म~ 
देवताभ्यर्चनं नणामरेषाघोधनादयनं । अमावास्यां तिथि भाष्य 

य आराधयते श्वं । ब्रह्माणं पूजयित्वा तु सर्वपापैः परमुच्यते । 

कप्णाषटस्यां मदप्रैवं तथा कृष्णचतुर्दशीं । संपूज्य बाह्यण- 

मुखे सथेपापैः मुच्यते । त्रयोदशी तथा रारो सोपष्टारल्िो- 
चनं । दशं प्रथमे यामे मुच्यते सर्वपातके; । पष्टयामुपोषितो 
देवं शु्कपक्चे समादितः 1 सत्म्यामचयेद्धायुं सुच्यते सर्वपातकैः। 
भरण्यां च चत्वा च शनेश्रदिने यमं ! पूजयेत्सप्तजन्मस्यै- 
बच्यते पातकषेनैरः । एकादा निराहारः समभ्यच्यं जनादैनं । 
द्ादद्यां श॒ङ्धपक्षस्य महापयेः प्रमुच्यते । इति । हेमाद्रौ वि- 
ष्णुघर्मोत्तरे-ब्रह्माणं पूजयेदेवे सततं प्रथमेऽहनि । पक्षद्वये 

महाभाग पंचददयामुपोपितः। संवत्सरेण धर्मज्ञ विद्यां वहु खव - 
णक 1 चैज्रमासस्य या शुद्धे पभरथमा प्रतिषद्भवेत् । तदा हि त्रा 

४१ प० चिर 
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ह्ण शेत्वा सोपवाखस्तु पूजनं । संवत्सरमवात्नोति सौख्यानि 
शुशर्नदन । शुद्धपक्षे द्वितीयायां बारचंद्रस्य पूजनं । इत्वा 
दत्वा च छवणं प्राण्यत्रौ शयेभनो भवेत् । इति कामनाविरेषेण 
देषतापूजाकालः । । 

अथ कुषिः | राजमार्तडः-कषेषूत्तरपोप्णवैष्णवमघा- 

मुखाजुसधा्बिनी प्राजापत्यक द्विदैवतगुखपारेयपदेषु च । 
निदविवषभेरदेश्च सुमनोमाकाभिरभ्य्चितेद॑स्वा क्षेजपतेषेि 
हरधरः कषेत्रं ततः क्षयेत् । प्राजेराध्रवणोत्तरादितिमधामातंडति- 
ष्याश्विनीपौष्णांबुष्णमरीचयः द्रातभिषकस्वाती विशाखा तथा । 
जीवाकैढसितेदुनंदनदिने रश्ने च सौम्योद्ये सस्यानां वपने 
तथेव छने शास्तास्तथा रोपणे । चंडेभ्वर्;-दस्तचित्रादिति- 
स्वाती रेवत्यां ्रवण्रये । स्थिरख्ये युरोवौरे वीजं धाय कशयु- 
कयोः । ॐ धनदाय स्र्वटोकदिताय देहि मे धान्यं स्वाहा । 
छेखयित्वा इमं मच. धान्यागरे निधापयेत् । सस्यचरद्धि पसं 
छर्यास्पूजिता धरतिपूजयेत् । दक्षिणदिञ्मुखगमनं गमनमभिनवा- 
शु नारीषु । व्ययमपि स्षस्यधनानां न वुधा बुधवासरे इयुः । 
शनिवारे च नो कायो धनधान्यव्ययो बुः । 

वख्रघारणे श्रीपतिः-योदिणीषु करपंचके शुभे युक्तया 
च पुनर्वसुद्धये । रेवतीषु वखुदैवते च भे नव्यवख्रपरिधानमि- 
ष्यते । जीण रवो सततमंवुभिरा्द्र॑भिवौ मोमे शच बुधदिने तु 
मवेद्धनाथ । ज्ञानाय मंन्निणि भगो भियसंगमाय मंदे मलायच 
नवांवर्धारणं स्यात् । रोहिणी शुरुपुनर्वसुत्तरे या विभर्ति नव- 
बदख्मभूषणं । सा न योषिद्वरुंवते पति लानमाचरति वारुणेपि या। 

अरुकारादौ दैवज्ञवहधु भः-नासत्यपूषवमिः कैरयंच- 
केन मार्तेडभोमशुरदानवमंननिवारे । सुक्ताखुवणेमणिविद्रुमरशं - 
खर्दतरक्तावराणि विध्रुतानि भवंति सिन्य ¦ ज्योतिर्निवंघे- 
हस्ताजुराधश्गयपुष्यधनिष्ठयुक्तचिचोत्तयखु च पुनर्वैखुरोदिणीषु । 
छन्ने सिरे रविखुतेदुजजीववारे हेमादिधारणविधिः कथितो 
नराणां । श्रीपतिः-पौप्णाभ्विनीवसुकरादिषु पञ्चमेषु कोख्ंभ- 
देममणिविहुमकाचद्ंखाः । नायी धृताः सुतस्ुलाथेकसा मवति 
ब्रह्मोत्तरादितिशुख सुखाय म्तः । शंखादिवररलानि पुष्या- 
दिश्युत्तराङ्ध च । रोदिण्यां नेव शृहीत भवुर्जीवितकाक्षिणी । 



दकवाक्मादवचवक्चया 4, ॥ ८ 49 

सूलीकर्भणि-वासवादितिभत्वाघरमेचचद्राभ्विनीषु च } सू 

चीकमे तलुत्राणमेभिकऋरैक्षेः भास्यते । छाय्यायां -द्तादिति्- 

हागुरुत्तसणि पौप्णाण्विमूलंदुभचित्र मानि । वरेषु जीवेंदुसित- 

दुजानां शय्यासमारंमणसुत्तमे स्वात् । शाश्रधारणे- पुष्ये चा- 

दितिचिन्रपश्चतनये शक्नोत्तरा रेवती स्वाती वाजिविद्याखमिभ्- 

सहिते भानौ गुरौ भागैवे । कमे कीरे दृभे सगपतौ चैदो छ्च- 

वीक्षिते संनाहः शर्लङ्गङुतद्कुरिका धाय चपाणां हिताः 1 

खामिसेवायां वंडश्वरः-रोदिण्युत्तरपोष्णेषु वसुवारुणयो- 

रपि । सेवेत स्वामिनं श्यः छ्ुभवासेदये तथा । जउ्योतिर्नि- 

चेधे-दासीदासादि भरलानां कुयीत्संश्रहणं बुधे 1 स्थिरर्चरे छु 

सेष्े भदवारे विहोषतः 1 गजाग्वदयोला-पोष्णग्रजेादितिभ- 

हयानि हस्तादिषटकश्चचणोत्तसाणि । दोखादि मातंगतुरगमा- 

णामासेदणेऽभीषटफलपदानि ! नरदे-दस्तः पुष्यो वासवं रोहि 

णी च ज्येष्ठा पौष्णं वारुणं चोत्तराश्च । पूर्वाचार्यैः कौीर्तितश्चक्- 

चती ब्लयारे शोभनोयं भवैः । राजददौने श्रीपतिः-ख- 
गाभ्वितिष्यध्रवणश्नविष्ठाहस्तधरवत्वाप्रूमपूषभानि । मेनेण युक्ता- 

नि परजञश्वराणां विद्ोकने मानि श्ुमयदानि । क्रयादौ-भाद्रब- 

यत्रिदश्मे अिदिवाकरेषु मूलानिलोत्तस्तुरंगमरेवतीषु । सारंग- 

पाणिस्ननीकस्मैजभेषु सामः सदैव भवति पय विक्याभ्यां 

चिना शतभिषा स्वाती रेवती चाश्विनी शुमा । भ्रवण्च त्था 

भरतो बाणं यणे शभः । सेतौ-स्वातीयुक्ते मंदवारे इष- 

ल्घ्ने शुभे दिने । सेतूनां बंधनं कायं ध्ुवभे चार्कजीवयोः । 

परकर श्रीपतिः-चिनोत्तरवेष्णवरोदिणीषु चतुर्द॑शीदरौ- 

दिना्टमीषु 1 स्थानधरवेशं गमनं विद्ध्यात्पुमान्पद्यूनां न कदाचि- 
€ 

देव । च॑डेश्वरः-दष्तमूलविदालाख रेवत्यां धचवणे तथा । मै- 

रे च वारणे शरेष्ठं पद्यप्रापणमुच्यते । पूवो्रयाष्तमयूखहुताद्- 

नेषु ददवाश्चिवाजिवसुवारुणरं करेषु । पतेषु मोमदिषदतितुरग- ` 

मादिनानाप्रकारपश्युजातिगतिः भरदास्ता । गज् लच्छेदे ज्यो. 

तिनिवंधे-त्वाष्र विष्णावथाण्चिन्यामादिलय वसुदैवते । दंति- 

नां द्युमद् कमे पुष्ये दृस्ते च कीतिं । निषक्षेपै-भरणी श्रीणि 

पूणि आद्री्छेया मधा तथा । चित्रा उयेषठा विशाखा च मू- 

छं सृगपुन्वैसू । एमिरदैतं प्रयुक्तं च यद्यज्निक्षिष्यते धनं । पृष्ठती 
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धावर्मासस्य धनिनो नोपपद्यते । ऋणमोक्षे आ्रीधरः 
शरमददिवसांशकटश्नयुक्ते रिक्ताखु मंददिवसे कुखिकोदः 

मेतरदवितीयपदमेन्युदवैयुक्ते रा्युद्धमे च ऋद्रणमोः 

संतः ! राजसुद्रायां -खडधुवश्षिभरचरेषु भेषु योगे भरर 

निचद्रषर्ज्यं । वारे तिथौ पूणजयाहये च मुद्वाप्रतिष्ठा 

च राक्षां । नावि च॑डेश्वरः~पौप्णाभ्विनीतुरगवार्णमि 

ह्ीलतेष्णरदिमिवसवोऽनख्वंत्यमूनि । बारे च जीवश 

अरास्ते नोकादिक्तघरनवादनमेषु क्यात् । मोगे-खरम 

जुसाधाविधात्वोष्णाश्रियेहिणीभेषु । स्वात्युत्तससु कुः यैः 

सनमोगभोगादि । इधनसंग्रहे-बह्मानिकाकखगमूर्ख 
द्पोष्णानुराधग॒रुविष्णुविशाखयुक्ते । चारे कुजाकथरन 
जानां श्र्ठैधनस्य करणं भवति प्रशस्तं । नयाघ्चे श्री 
शेवतीश्चुतिषुन्वैखदस्तव्राद्यतः पृथगपि तये च । धयु 

दितं पृथुकानां प्राशनं नवनवान्नविधानं । नवभोज 

ज्योतिर्निवंघे-भोज्यपाचं खधाक्िधौ धय्येद्या क्षम 
तजरान्नधराश्ाने भक्ते काले भोजनमाचरेत् नवफर({दिः 

चंडेभ्वरः-मूलाण्विमे्रकरतिष्यहरीद्रभेषु पौष्णो त्तरत 
सुवासवेषु ! वारेषु भूमितनयाकैजवास्वज्यं ताबखनूतन 

शाने हिताय । 

ज्वरादयत्पन्तौ ज्यो तिभ्रभे-पका्ो निधन 
निखा बाणा विपत्पवेताः सपताका विख्यश्च माखयुगं 
सतिः पक्चकः । दो मासावथ विरातिदैश निशाः 
पश्चा नखा भासो पक्चदश्ातपक्षकङ्कमः पीडादिनान्यिि 
दैवन्ञः-उरगवरूणरेद्रा वासर्ेद्रत्िपूवौयमद्हनविदषख 
वारेण युक्ताः ! तिथिषु नवमि षष्ठी द्दद्ी वा चतुर्थीं 
मरणयोगो रोगिणां कार्हेतुः । दारुणं चेत् तन्त्चक्चत्रः 
तिमां सौवर्णी इादश्शदरूपद्यमध्ये श्थापितकलखशोपरि 
देषु दादशादिव्यांश्च संपूज्य दूबौसमित्तिटक्चीयन्यैगाय 
तदेवताये अष्टोत्तरशतं हुत्वा दध्योदनं बि दत्वा आचा 
प्रतिमां च द्वा ब्राह्मणान्मोजयेदिति संक्षेपः ¦ भेकजे 
ग्वरः--मूलालुरधदगतिष्यपुनवैसो च पौष्णाश्विनीश्च 
कर्ये च । घरेषु वक्पतिसितंदुदिने प्रयस्तं मेष्यः 



मीषु हितं नसणां । आरेग्यश्माने श्रीपतिः-ध्वोवौरै भा- 
मेवे च ध्रुवेषु सापौदित्यस्वातियुक्तेषु भेषु । पे्ये चाति घापि 
कुर्यातकदाचिन्नैव सखरानं रोगनि्मुक्तजतुः । चरे विले रविभौम- 
वारे रिक्ते तिथौ स्याद्रहुे शच पक्षे । धिष्ण्ये चरे रोगनिपीडि- 
तानां खाने नराणां निरुजत्वकारि । काम्यहोमाइतो ज्योति- 
ग्रथे-तरणिविद्रूशुभास्करिचं दमःऊजखरेग्यविधुतुद्केतवः 1 
श्विथतो दिनभं गण्येत्कमास््रतिखगं भितयं नितयं न्य 
सेत् । दिनकरार्कितमःङजकेतवो इतथुजो न श्ुभारित्वतरे 
शयुभाः । दहनचक्रमिदं भरविदटोक्यतां हवनकमेणि सर्वसग्धद्धये । 

अस्यापवादः करियासखारे-निसये नैमित्तिके इगौदोमादौ न 
विचारयेत् । इति नानाकायैकारः | 

अथ युगधर्मः । हेमाद्रौ भारते-तपः परं छृतथगे नेः 
तायां ज्ञानमुत्तमं । द्वरे यज्ञमेवाहुदानमेव करो युगे । वृह्- 
स्पतिः-तपो धर्मः तयुगे ज्ञानं धेतायुगे स्तं । द्वापरे चा- 
ध्वरः प्रोक्तस्तिष्ये दानं दया दमः । म॑नुच्रहस्पती-रृते यव्- 
व्दाद्ध्मः स्यात्स भेतायाश्तु्रये । डापरे ठु तरिपक्षेण कखावह्ञा तु 
तद्भषेत् । ब्रह्मांडि-अेतायामाब्दिको धर्मो द्वापरे मासिकः स्सर- 
तः । यथाशक्ति चरन्रा्ञस्तदह्ा माघुयात्करौ । विष्णुवुराणे- 
यत्य दभिर्वपैखेतायां हायनेन तु । दवापरे तत्तु मासेन अहो- 
'र्रेण तत्कलौ । हेमाद्रौ स्कांदे-वद्या कृतयुगे देवद्ेतायां 
मगवान् रविः । द्वापरे मगवान् विष्णुः कटो देवो महेश्वरः । 
विष्णुधर्मौत्तरे-पुष्करं ठ छते सेव्यं त्रेतायां नैमिषं तथा । 
दवापरे ठु छरुकषे्नं कठो गंगां समाश्रयेत् । परादारः-कृते ठ 
प्ानसो धर्मखेतायां गोवमः स्थतः । द्वापरे शंखटिखिवः कलो 
पाराशरः स्यतः! लयजेदेशं कृतयुगे तरेतायां त्रममुस्छनेत् । ढा- 

परे कुलमेकं तु कर्तारं तु करौ युगे । छते संभाष्य पतति 
जताया स्पदीनेन तु । द्वापरे व्वन्नमाद्ाय को पतति कर्म 

णा । इ्ति। । 

अथ कटिचुगधमोः । देमाद्रौ मारते-यस्त्योन्मः- 
रिवायेति मेतरेणानेन शंकरं 1 सकृत्कारं समभ्यच्य॑ सवपापः 

रुच्यते । सवीवश्थां गतो वापि युक्तो वा सवेपातके\ । य- 

स्त्वोनमःरिबेति सुच्यते खं करो नरः । शव्येनापि नम- 



स्कारः^ धर्यु्तः श्रुलपाणये । ससारदोषसधानान्यु्तो नाशकरः 
कटी । खद्य तं यजते यस्तु शरद्धया सुनिपुंगकं । सिमेचा 
स्थंडिले वापि कोठुकाद्धिधिपूधैकं । युगदोपं बिनिर्जिल्य रुद्र. 
छोके महीयते । छैगे-कटौ ख्द्रो चहदेवः शंकते नीरछोदि- 
तः 1 भ्रकादते ध्रतिष्ठाधं धममस्य विकरूता रतिः ! ये तं विप्रास्तु 
सेचते येन केनापि शंकरं । कलिदोषं विनिजिलय प्रयांति पसम 
पद् । हेमाद्रौ व्याखः-ध्यायन्छते यजन्यक्षेखेतायां द्ापरेऽ 
चेयम् । यदाप्रति तदाप्ोति कटौ संकी केरावं ।! अभिः 
पुराणे-नास्ति श्रेयस्करं न॒णां विष्णोराराधनात्परं 1 युगेखि- 
स्तामन्ते घोरे यक्लवेद् विवर्जिते । कठ कलिमरुष्वंस्तं सवैपापहर 
हरि । येऽर्च॑यंति नस निलयं तेपि वंद्या यथा हरिः । धन्यं कठो 
भवैद्धिपर अल्पके महत्फटं । इति कङठियुगधमौः 

अथ कलिवज्यानि । तत्र हेमाद्रौ आढिलयपुराणे- 
नियोगं प्रकृयोक्त-अयं कातैयुगो धमो न कर्तव्यः करो युगे 
दीधेकाङं ब्रह्मच्यं धारणं च क्मडखोः । गोजान्मातृसपिडाचच 
विवाहो गोबधस्तथा ! कलो पंच न कुर्वीत श्ातृजायां कमंडलं । 
शपथाः शङनाः खभ्राः सामुद्धिकमुपश्चुतिः । उपयाचितमादे- 
शषाः संभवंति कठो कचित् । तस्सात्तन्मात्रखभेन कायं किचि- 
श्न कारयेत् । तथा धममैसमावेशादन्यान्यपि कलो युगे ! विदिता- 
न्यपि वञ्यणि कमेभोगमयाद्रधेः । विधवायां प्रजोतत्तौ देव- 
रस्य नियोजनं । वाछिकाक्चतयोन्यास्तु वरेणान्येन संस्कृति । क- 
न्यानामसवर्णानां विवाष्श्च द्विजन्ममिः । आततायिद्धिजाध््याणां 
धर्मयुद्धेन दिसनं । द्विजस्यान्धौ तु नौयातुः शोधितस्यापि सं- 
प्रः । सव्रदीक्चा च सर्वेषां कममंडद्टुविधारणं । महाप्रस्थानग- 
मनं गोसक्पिथ्च गोसवे 1 सोत्रामण्यामपि सखुराग्रहणस्य च सं- 
प्रदः । अश्चिहोत्रहवण्याश्च ठेद्यो रीढापरिथरहः । वानप्रस्थाश्चम- 
स्यापि अवेश्षो विधिचोदितः । बतस्वाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं 
तथा । प्रायध्ित्तविधानं च विप्राणां मर्णांतिकं । संस्गदोष- 
स्तेयान्यमहापातकनिष्कृतिः । बरातिथिपितृभ्यश्च पशुपाकरण- 
क्रिया । दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिप्रहः । सवणीन्यांगनादु- 
टेः सुखैः शोधितेरपि । असवणौगनादुद्टैः कतभ्रायधित्तेरपि 
संसत त कायै इयर्थः । अयोनौ संग्रहे धत्ते परिव्यागो गद 
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खियाः । अयोनौ हीनयोनौ । गुरुखियाः सिया (त 
गर्भधारणे चत्ते सति तस्याः संभोगाद्ाविवान्नवज्नविषयेपि परि. 
ल्यामो नेत्यर्थः 1 वरोदेशात्मसंत्याग उद्िश्स्यापि वर्जनं । व्रति- 
माभ्यच्चैनार्थांय संकट्पश्च सधमैकः । एकैव प्रतिमा यावजीवं 
पूज्येव्येवंरूपः । अस्थिसंचयनादुध्वंमंगस्पदनमेवच । दासन 
चैव विभ्राणां सोमविक्रयणं तथा । पड्भक्तानशनेनान्नहरणं 
हीनकर्मणा । वुसुक्षितख्यद स्थित्वा घान्यमव्राह्मणाद्धरेत् 1 इति 
विष्ठितं तञैव्य्थः । माधवीये-शद्वषु दालगोपारङ्करुमिना्- 
सीरिणां । मोज्यान्नता गृहस्थस्य तीथैयाच्ातिदु रतः ! शिष्यस्य 
गुरुदारेषु शुरवद्ुत्तिसैरिता । आपदुचिद्धिजाध्याणामश्वस्त- 
निकता तथा । प्रजार्थं वु द्विजाद्याणां प्रजारस्णिपरिग्रह्ः। 
कस्यांचिच्छाखायां जातकर्महोमे प्रजाजीवना्थं अरणिपरिग्रह 
उक्तः ख नेव्यर्थः । ब्राह्मणानां प्रवासितं सुखाचधिधमनक्रिया । 
वरात्कारादिदुषटल्ीसंग्रहो विधिचोदितः । यतेस्त॒ सर्ववर्णे 
भिक्षाचयी विधानतः । भग्वचिपतनेश्रेव बृद्धादिमरणे तथा । 
मोदृ्धिशिष्े पयसि दिष्टेसचमनक्रिया । पितापुत्रविसेघेषु स. 

क्षिणां दंडकद्पनं । नवोद्के दशा च दक्षिणा विधिचोदिता । 
ब्राह्मणादिषु श्ुद्रस्य पचनादिक्रियापि च । यतेः सांशत्वं 
च सूरिभिस्तच्वदक्चिभिः । प्तानि कोकशुत्य्थं कठेयदौ मद्य 
त्मभिः । निवर्तितानि विद्वद्धिव्यवस्थापूथेकं वुधेः । इति । बाध- 
वीये विश्वेभ्वर्थां सन्यासपद्धतौ-चस्वारयब्दसट सराणि च~ 
त्वार्यन्द्दरातानिच । कठेयद्ा गमिष्यंति तद् तरेतापरिधहःः ! खन्या- 

सस्तु न कर्तव्यो ब्राह्यणेन विजानता । इति व्यासवचमेन चतु- 
स्यत्वार्दाद्षश्चवानतरं भचिषहोत्रादिनिषेध उक्तः । तत्र यद्यपि 
अधौधानं र्खतं श्रौतस्ाताश्योष्ठ पृथक् कतिः ! स्वीधानं 
तयोरेक्यशृतिः पूर्वयुगाधिता । इति । छौगाक्षिवचनं व्यास- 
वचनैकवाक्यतयोपपद्ते। तथापि-यावद्वणैविभागोस्ति यावद्धेदः 
प्रचक्षते । संन्यासं चाथिदहोजं च तावत्छुयात्कलो युगे । इति 
देवलछवचनाद्धर्णविभागव्यचस्थापर्यतमण्य्िद्टो्ादिक कार्यं ति । 
दति कलियुगवस्यानि । 

विदुषा विष्णुभदेन पुरुषार्थप्रकाशके । चितासणौ कमकाकः 
` सभ्यक् क्ञानभरकिद्धये ॥ सर्वेषाखुषिवाक्यानां देमद्धेमधवस्य 
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च | धसंबादपसैद्यरपरिष्काुरःलरम् । रचितः काटसंडोयं 
` तेन तुष्यतु शकरः । हेमाद्विणा माधवस्य विरोधः कालठनिभये। 

इति क्त्वा कृतास्तेतः परस्परविरोधिनः । नवीनविंदुर्षा भ्रथाः 

खुपरसिद्धमिदं ह्यतः । गुणग्रद्र्धिपश्िद्धिस्वप्राह्यो ह्ययं सदा । 
धर्मसंस्थापनायेहावतीर्णेसीश्वसं दतः । भवत्योः जगतीपाकैः सदा 
धरमविचुद्धये । ध्ीमजगचंद्रवर्थकृतेशाधिपसत्तमैः। अवध्यं तु 
प्रवर््योऽयं सदा धर्मविश्रद्धये । इति । 

इति आढवलेडपनामकश्रीमद्रामरूष्णसूरिमुडविष्णुभष्कते 
पुरुषाथेचितामणौ काल्खंडः; समाप्तः । 

योपन वण 9६ 
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